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Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину је обједињени документ 
сачињен од следећих извештаја: 

1. Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину 

Разматран на Наставничком већу, дана 14.9.2022. године, деловодни број 202-1873/22 

Разматран на Савету родитеља, дана 15.9.2022. године, деловодни број 103-1846/22-1 

Разматран на Ученичком парламенту, дана 14.9.2022. године, дел. број 204-1879/22 

Усвојен на Школском одбору, дана 15.9.2022. године, деловодни број 102-1847/22-1 

2. Извештај о раду директора за школску 2020/2021. годину 

Разматран на Наставничком већу, дана 14.9.2022. године, деловодни број 202-1873/22 

Разматран на Савету родитеља, дана 15.9.2022. године, деловодни број 103-1846/22-1 

Разматран на Ученичком парламенту, дана 14.9.2022. године, дел. број 204-1879/22 

Усвојен на Школском одбору, дана 15.9.2022. године, деловодни број 102-1847/22-1 

3. Извештај о остваривању развојног плана 

Разматран на Наставничком већу, дана 14.9.2022. године, деловодни број 202-1873/22 

Разматран на Савету родитеља, дана 15.9.2022. године, деловодни број 103-1846/22-1 

Разматран на Ученичком парламенту, дана 14.9.2022. године, дел. број 204-1879/22 

Усвојен на Школском одбору, дана 15.9.2022. године, деловодни број 102-1847/22-1 

4. Извештај о стручном усавршавању 

Разматран на Наставничком већу, дана 28.6.2022. године, деловодни број 202-1424/22 и 

као допуњен дана 14.9.2022. године, деловодни број 202-1873/22 

Разматран на Савету родитеља, дана 15.9.2022. године, деловодни број 103-1846/22-1 

Разматран на Ученичком парламенту, дана 14.9.2022. године, дел. број 204-1879/22 

Усвојен на Школском одбору, дана 15.9.2022. године, деловодни број 102-1847/22-1 

5. Извештај о самовредновању 

Разматран на Наставничком већу, дана 29.8.2022. године, деловодни број 202-1636/22 

Разматран на Савету родитеља, дана 15.9.2022. године, деловодни број 103-1846/22-1 

Разматран на Ученичком парламенту, дана 14.9.2022. године, дел. број 204-1879/22 

Усвојен на Школском одбору, дана 15.9.2022. године, деловодни број 102-1847/22-1 

6. Извештај тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Разматран на Наставничком већу, дана 14.9.2022. године, деловодни број 202-1873/22 

Разматран на Савету родитеља, дана 15.9.2022. године, деловодни број 103-1846/22-1 

Разматран на Ученичком парламенту, дана 14.9.2022. године, дел. број 204-1879/22 

Усвојен на Школском одбору, дана 15.9.2022. године, деловодни број 102-1847/22-1 
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Скраћенице које се користе у Извештају о реализацији Годишњег плана рада школе 

 

  Пун назив  

ГПР  Годишњи план рада школе  

РПШ  Развојни план школе  

ШП  Школски програм  

ШО  Школски одбор  

СР  Савет родитеља  

НВ  Наставничко веће  

СВ  Стручно веће  

СА  Стручни актив  

ОВ  Одељењско веће  

ПК  Педагошки колегијум  

ОС  Одељењски старешина  

ПД  Помоћник директора  

ОПН  Организатор практичне наставе  

ППС  Психолошко-педагошка служба  

УП  Ученички парламент  

МПНТР  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

ЗОСОВ  Закон о основама система образовања и васпитања  

ЗСОВ  Закон о средњем образовању и васпитању  

 

 

 

 

 

 

 

 

 У изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада учествовали су сви запослени, а 
коначни документ је обликовао тим који чине: 

Драган Туцаковић, Јелена Павловић, Звонислав Поповић, Оливера Поњавић, Маријана 
Симовић Алексић, Марина Јелисијевић, Данијела Продановић, Ружица Страњаковић, Татјана 

Старчевић, Бранкица Антонијевић, Весна Зечевић, Снежана Матић 
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На седници одржаној  15.септембра 2022. године, деловодни број 102-1847/22-1 oд 15. 
септембра 2022. године, Школски одбор Техничке школе у Ужицу (у даљем тексту Школа) усвојио 
је Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину (у даљем 
тексту Извештај).  

 

1. УВОД 

1.1. Општи подаци о школи 

Током школске 2021/2022. године није било промена када су у питању општи подаци о школи. 

1.2. Историјат школе 

1.3. Школа данас 

Школска година је протекла у напорима свих запослених и ученика школе да и ова школска 
година која се одвија у условима пандемије изазване корона вирусом тече што безбедније за 
све актере образовно-васпитног рада и у циљу што ефикасније реализације процеса наставе и 
учења. Ови напори су усмерени и на унапређивање услова за реализацију комбиноване наставе 
и наставе на даљину.  

Ове године су наши ученици били успешни на такмичењима и освојили низ награда и признања. 
Иако најмлађа школа у подручју рада Шумарство и обрада дрвета, ове године је наша школа 
добила прелазни пехар који припада најбољој шумарској школи током годину дана. 

 

Прелазни пехар шумарских школа 

Током ове школске године смо увели систем финансијског управљања и контроле. Наша школа 
је изабрана за пилотирање успостављања система финансијског управљања и контроле (ФУК-а) 
у школама уз подршку јединице локалне самоуправе, након чега ће се модел применити на све 
школе у Републиици Србији. „Пилотирање” се ради у сарадњи са Централном јединицом за 
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хармонизацију (Министарство финансија), Националном академијом за јавну управу и 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја у оквиру Пројекта РЕЛОФ 2 који се 
спроводи уз подршку Владе Швајцарске, преко Швајцарског секретаријата за економске послове 
(СЕЦО). 

Школа је са успехом аплицирала за Пројекат Регионалног челенџ фонда и пројекат школе је 
прихваћен за финасирање. Током ове школске године су вршене припреме за почетак 
реализације пројектних активности. Овим великим пројектом је планирана подршка дуалном 
образовању у школи кроз обуке наставника и ментора из компанија, реконструкцију 
радионичког простора и набавку савремене опреме. Пројекат се суфинансира учешћем осам 
компанија из металске индустрије, које ће заједно са Техничком школом реализовати 
активности у пројекту. 

У марту месецу 2022. године у пензију је отишла Драгиња Костић, наставница машинске групе 
предмета, у јулу Миле Остојић, наставник историје, а у августу Дивна Панић, спремачица. 

 

Поздрав са професором Милом Остојићем: 

Драги легендарни професоре, 
Хвала Вам за све што смо научили од Вас и као људи и као колеге и као ученици. 

Захваљујемо се у име свих генерација којима сте пружили знање, подршку и разумевање. 
Срећно у новој животној етапи! 

Колеге и ђаци   

Ове школске године наставу је изводило 96 наставника, у пет подручја рада: Машинство и 
обрада метала, Електротехника , Геологија, рударство и металургија, Хемија, неметали и 
графичарство и Шумарство и обрада дрвета. Образовало се укупно 892 ученика, 96 девојчица и 
796 дечака. Настава се реализовала у 36 одељења: 25 одељења у четворогодишњем, 8 одељења 
у трогодишњеми трајању образовања и 3 одељења за ученике са сметњама у развоју, у 
трогодишњем трајању образовања. У школи се, по иновативном моделу образовања, ученици 
школују у два образовна профила: оператер за израду намештаја и оператер за прераду метала. 
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2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

Средње образовање и васпитање остварује сe у складу са принципима и циљевима који су 
дефинисани законом којим се уређују основе система образовања и васпитања  и Законом о 
средњем образовању и васпитању и у складу са другим релевантним прописима, актима и 
документима. 

2.1.  Развојни план школе за период 2021 – 2026. 

Школски развојни план је сачињен јуна 2021. године и усвојен 06.07.2021. године дел. бр. 611-
04-1006/21-3 од 06.07.2021. године и његова примена је почела 1.9.2021. године. 

2.2.  Школски програм 

На седници Школског одбора одржаној 30.6.2022. године усвојен је Школски програм за период 
2022 – 2026, дел.бр. 101-1429/22-2/1 од 30.6.2022. године. 

2.3. Резултати спољашњег вредновања и самовредновања рада школе 

Самовредновање рада школе одвија се континуирано, а од школске 2017/2018. године започет 
је трећи циклус самовредновања и током претходне школске године самовредноване су све 
области квалитета, чиме је завршен овај циклус. Праћена је реализација мера за побољшање у 
областима квалитета Програмирање, планирање и извештавање и Организација рада школе, 
управљање људским и материјалним ресурсима које су вредноване школске 2019/2020. године. 

Школске 2012/2013. године извршено је спољашње вредновање рада о чему је школи 
достављен Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада Техничке школе из Ужица, 
Број 424-611-00002/2013-15 од 12. марта 2013. године у којем је  школа оцењена највишом 
оценом. 

2.4.   Закони и важећа подзаконска акта по којима  Школа ради 

Током школске 2021/2022. године дошло је до промена у следећим законским и подзаконским 
актима по којима школа ради: 

‒ Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитањa, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 129/2021 од 28.12.2021. године, а ступио је на 
снагу 5.1.2022. 

‒ Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитањa, објављен у 
"Службеном гласнику РС", бр. 52/2021 од 24.5.2021. године, а ступио је на снагу 1.6.2021. 

‒ Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 109/2021 од 
19.11.2021. године, а ступио је на снагу 20.11.2021. 

‒ Правилник о изменама и допунaмa Правилникa о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално 
ометене у развоју, објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 17/2021 
од 5.11.2021. године, а ступио је на снагу 13.11.2021. 
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‒ Правилник о изменама Правилника o календару образовно-васпитног рада средњих 
школа за школску 2021/2022. годину, објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 
гласник", бр. 17/2021 од 5.11.2021. године, а ступио је на снагу 6.11.2021. 

‒ Правилник о изменама и допунама Правилника o календару образовно-васпитног рада 
средњих школа за школску 2021/2022. Годину, објављен у "Службеном гласнику РС - 
Просветни гласник", бр. 1/2022 од 10.2.2022. године, а ступио је на снагу 11.2.2022. 

‒ Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења 
општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада 
Машинство и обрада метала, објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", 
бр. 2/2022 од 17.3.2022. године, ступио је на снагу 25.3.2022, а примењује се од школске 
2022/2023. године. 

‒ Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета 
средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала, објављен у 
"Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 2/2022 од 17.3.2022. године, а ступио 
је на снагу 25.3.2022. 

‒ Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних 
предмета средњег стручног образовања у подручју рада Mашинство и обрада метала, 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 2/2022 од 17.3.2022. 
године, ступио је на снагу 25.3.2022, а примењује се од школске 2022/2023. године, 
изузев члана 1. став 1, који се примењује од дана ступања на снагу овог правилника. 

‒ Правилник о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета 
средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника, објављен у "Службеном 
гласнику РС - Просветни гласник", бр. 2/2022 од 17.3.2022. године, а ступио је на снагу 
25.3.2022. 

‒ Правилник о измени и допунама Правилника о плану и програму наставе и учења 
стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника, 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 2/2022 од 17.3.2022. 
године, а ступио је на снагу 25.3.2022. 

‒ Правилник о измени и допунама Правилника о плану и програму наставе и учења 
стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника, 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 2/2022 од 17.3.2022. 
године, а ступио је на снагу 25.3.2022. 

‒ Допуна Каталога уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе – 
гимназије и средње стручне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 
3/20, 15/20, 2/21, 4/21 и 11/21), објављена у "Службеном гласнику РС - Просветни 
гласник", бр. 2/2022 од 17.3.2022. године. 

‒ Правилник о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и 
наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника, 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 3/2022 од 29.3.2022. 
године, а ступио је на снагу 6.4.2022. 

‒ Правилник о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и 
наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада 
метала, објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 3/2022 од 
29.3.2022. године, а ступио је на снагу 6.4.2022. 
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‒ Правилник о измени и допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, 
опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма 
образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и 
графичарство, објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 3/2022 од 
29.3.2022. године, а ступио је на снагу 6.4.2022. 

‒ Правилник о изменама Правилника o календару образовно-васпитног рада средњих 
школа за школску 2021/2022. Годину, објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни 
гласник", бр. 3/2022 од 29.3.2022. године, а ступио је на снагу 30.3.2022. 

‒ Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама, објављен у "Службеном гласнику 
РС - Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио је на снагу 13.5.2022. 

‒ Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала, објављен 
у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио 
је на снагу 13.5.2022. 

‒ Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија, 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, 
а ступио је на снагу 13.5.2022. 

‒ Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство, 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, 
а ступио је на снагу 13.5.2022. 

‒ Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета, објављен у 
"Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио је 
на снагу 13.5.2022. 

‒ Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника, објављен у "Службеном 
гласнику РС - Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, а ступио је на снагу 
13.5.2022. 

‒ Правилник о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и 
наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника, 
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 4/2022 од 5.5.2022. године, 
а ступио је на снагу 13.5.2022. 

‒ Правилник o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. 
Годину, објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 5/2022 од 
14.6.2022. године, а ступио је на снагу 22.6.2022. 

‒ Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења 
општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада 
Машинство и обрада метала, објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", 
бр. 8/2022 од 23.8.2022. године, ступио је на снагу 24.8.2022, а примењује се од школске 
2022/2023. године. 

‒ Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних 
предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и 
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обрада метала, објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 8/2022 од 
23.8.2022. године, ступио је на снагу 24.8.2022, а примењује се од школске 2022/2023. 
године. 

‒ Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег 
стручног образовања и васпитања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета, објављен 
у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 8/2022 од 23.8.2022. године, ступио 
је на снагу 24.8.2022, а примењује се од школске 2022/2023. године. 

‒ Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног 
образовања и васпитања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета, објављен у 
"Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 8/2022 од 23.8.2022. године, ступио је 
на снагу 24.8.2022, а примењује се од школске 2022/2023. године. 

‒ Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму стручних предмета 
средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета, објављен у 
"Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 8/2022 од 23.8.2022. године, ступио је 
на снагу 24.8.2022, а примењује се од школске 2022/2023. године. 

‒ Правилник о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и 
наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада 
дрвета, објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 10/2022 од 
30.8.2022. године, а ступио је на снагу 7.9.2022. 

‒ Правилник о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и 
наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада 
метала, објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 10/2022 од 
30.8.2022. године, а ступио је на снагу 7.9.2022. 

‒ Допуна Kаталога уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе – 
гимназије и средње стручне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 
3/20, 15/20, 2/21, 4/21, 11/21 и 2/22), објављена у "Службеном гласнику РС - Просветни 
гласник", бр. 10/2022 од 30.8.2022. године. 

o Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код 
директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2022. години, објављен 
у "Службеном гласнику РС", бр. 24/2022 од 18.2.2022. године, а ступио је на снагу 
19.2.2022. 

o Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у 
основним и средњим школама и домовима ученика, објављен у "Службеном гласнику 
РС", бр. 27/2022 од 25.2.2022. године, а ступио је на снагу 5.3.2022. 

o Правилник о упису ученика у средњу школу, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
42/2022, 57/2022 и 67/2022. 

o Уредбу о допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-
19, објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 48/2022 од 15.4.2022. године, а ступила је 
на снагу 16.4.2022. 

o Уредбу о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-
19, објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 53/2022 од 2.5.2022. године, када је и 
ступила на снагу, а примењује се од 3.5.2022. 
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o Правилник о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа 
родне равноправности, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. 
године, а ступио је на снагу 25.6.2022. 

o Правилник о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне равноправности, 
објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. године, а ступио је на 
снагу 25.6.2022. 

o Правилник о изменама Правилника о упису ученика у средњу школу, објављен у 
"Службеном гласнику РС", бр. 67/2022 од 17.6.2022. године, а ступио је на снагу 18.6.2022. 

o Упутство за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују мере, начин 
и поступак заштите и безбедности деце и ученика, објављено у "Службеном гласнику РС", 
бр. 67/2022 од 17.6.2022. године, а ступило је на снагу 25.6.2022. 

o Уредбу о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-
19, објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 69/2022 од 24.6.2022. године, а ступила је 
на снагу 2.7.2022. 

o Правилник о допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање 
установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања, објављен у 
"Службеном гласнику РС", бр. 93/2022 од 19.8.2022. године, а ступио је на снагу 27.8.2022. 

o Правилник о изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у средњем 
образовању и васпитању, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 95/2022 од 26.8.2022. 
године, а ступио је на снагу 27.8.2022. 

o Правилник о евиденцији у средњој школи, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
102/2022 од 7.9.2022. године, а ступио је на снагу 8.9.2022. 

o Правилник о јавним исправама које издаје средња школа, објављен у "Службеном 
гласнику РС", бр. 102/2022 од 7.9.2022. године, а ступио је на снагу 8.9.2022. 

2.5. Општа акта школе 

Током претходне школске године су донета следећа општа акта школе: 

Р.б. Назив општег акта: 

Деловодни број и 
датум одлуке 

Школског одбора о 
усвајању акта 

Деловодни  број и 
датум акта 

1)  Статут  о изменама и допунама 
Статута 

611-04-91/22-3/1 од 
28.01.2022. 

611-04-91/22-3/1 од 
28.01.2022. 

2)  Статут  о изменама и допунама 
Статута 

102-1374/22-6/1 од 
27.06.2022. 

102-1374/22-6/1 од 
27.06.2022. 

3)  Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и 
систематизацији послова у Техничкој 
школи у Ужицу 

611-04-39/22 oд 15. 9. 
2021. 

611-04-39/22 oд 15. 9. 
2021. 

4)  Правилник о изменама и допунама 
Правилника о дисциплинској 
одоврности запослених   

102-1374/22-8/1 од 
27.06.2022 

102-1374/22-8/1 од 
27.06.2022 

5)  Пословник о изменама и допунама 
Пословника о раду Школског одбора  

102-1374/22-7/1 од 
27.06.2022 

102-1374/22-7/1 од 
27.06.2022 
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6)  Пословнико изменама и допунама 
Пословника о раду Савета родитеља  

103-1428/22-3/1 од 
30.06.2022. 

103-1428/22-3/1 од 
30.06.2022. 

7)  Правилник о изменама и допунама 
Правилника о ванредном школовању  

102-1374/22-10/1 од 
27.06.2022 

102-1374/22-10/1 од 
27.06.2022 

8)  Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и 
полагању испита  

102-1374/22-9/1 од 
27.06.2022 

102-1374/22-9/1 од 
27.06.2022 

9)  Правилник о начину евидентирања 
класификовања, архивирања и 
чувања архивске грађе и 
документарног материјала  

611-04-547/22-2 од 
31.03.2022.  

611-04-547/22-2 од 
31.03.2022. 

Листа категорија регистратурског 
материјала са роковима чувања  
 

611-04-547/22-2/1 од 
31.03.2022. 

611-04-547/22-2/1 од 
31.03.2022. 

2.6. Остале смернице 

Националне стратегије 

Стратегија превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године,  
објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 12/2022 од 1.2.2022. године. 

2.7.Образовни профили за које је школа верификована 

Под називом ТЕХНИЧКА ШКОЛА уписана је у судски регистар решењем Привредног суда у Ужицу 
од 23.8.2005. године Фи 37/05. 

Извршено је усклађивање са Законом о класификацији делатности и регистру јединица 
разврставања и Уредбом о упису у судски регистар, Решењем број Фи 928/97. Шифра делатности 
школе је 85.32  - техничко и средње стручно образовање у подручјима рада машинство и обрада 
метала, електротехника, металургија и хемија, неметали и графичарство, специјалистичко 
образовање, курсеви за стране језике и курсеви за рад на рачунару и припремна настава за 
полагање пријемних испита за факултете. 

Током ове школске године није било верификације нових образовних профила. Школа је упутила 
захтеве за верификацију образовних профила који се од школске 2022/2023. године изводе по 
иновираном плану и програму наставе и учења:  

1) техничар за индустријску роботику  
2) техничар телекомуникационих технологија. 
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3. MАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

3.1.Просторни услови рада 

У школи постоји шест специјализованих учионица са рачунарима. Четири  
специјализоване учионица су опремљена са по шеснаест рачунара. Свака специјализована 
учионица са рачунарима има свој сервер који је умрежен жичаном мрежом са осталим 
рачунарима тако да сваки рачунар може изаћи на интернет путем Академске мреже . Ове 
специјализоване учионица се користе за извођење наставе из предмета рачунарствто и 
програмирање, рачунарство и информатика, као и за стручне предмете у свим подручјима рада. 
У петој  специјализованој учионици се налази 15 рачунара, а намењен је првенствено ученицима 
у подручју рада графичарство, а по потреби га користитe и ученици у осталим подручјима рада. 
Оформљена је и рачунарска учионица  са 15 рачунара на другом спрату 308м. Сви рачунари у 
кабинетима су повезани на Амресову интернет мрежу са протоком од 1Gb. 

У свим учионицама налази се лаптоп рачунар за наставнике који су повезани на Амресову 
интернет мрежу. 

У оквиру пројекта Повезане школе урађена је жичана и бежична мрежа тако да је 
комплетан простор покривен интернетом. 

Школске зграде: Број  
2

       Површина у m2  
4724

 

Специјализоване учионице без рачунарских 
кабинета: Број  

24
       Површина у m2  

944
 

Библиотека-медијатека са читаоницом: Број  
1

       Површина у m2  
64

 

Фискултурна сала налази се у Техничкој школи 
”Радоје љубичић”: Број  

1
       Површина у m2  

550
 

Лабораторије: Број  
17

       Површина у m2  
1052

 

Рачунарски кабинети: Број  
6

       Површина у m2  
273

 

Oстали простор ( ПП служба стара,Разглас, 
Просторија синдиката, ПП служба, Рачуноводство, 
Канцеларија  пом. директора, RECEKO канцеларија , 
Чајна кухиња, Конф. сала, Канцеларија директор, 
Наставничка канцеларија,  Канцеларија секретар, 
Просторија за пом.раднике, Магацин домари, 
Остава, Котларница, Подстаница, Архива, Пријемна 
канцеларија 

Број  
18

       Површина у m2  
467

 

Тоалети и ходници                           Површина у m2  
1374
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• Фискултурна сала  

Техничка школа и Техничка школа “Радоје Љубичић” имају  две фискултурне сале (малу 
и велику) које заједнички користе и наизменично се месечно смењују у малој односно великој 
сали.  

• Спортски терени 

Техничка школа користи спортске терене у Великом парку, на стадиону  ФКСлободеПоинт 
Севојно  и спортски терен поред школе. 

• Библиотека 

Простор библиотеке обухвата 64 m2 и састоји се из депоа, где су смештене књиге и 
читаонице чији је капацитет 25 места. По потреби простор се може организовати за одржавање 
књижевних вечери,промоција и других дешавања. 

Библиотека поседује комплетну лектиру, стручне књиге из области електротехнике, 
машинства, металургије, хемије, математике, књиге из уметности, енциклопедије, приручнике, 
као и већи број књига белетристике. 

Школска библиотека поседује чeтири рачунара. Један користи библиотекар за архивирање 
књижног фонда. Остала  три, рачунара намењена су ученицима уз могућност приступа интернету. 
Библиотека треба да буде инфо-центар школе и није више место где се искључиво позајмљује 
обавезна лектира већ и активан чинилац у процесу образовања. 

• Мултимедијална учионица 

Простор мултимедијалне учионице  обухвата 67 m2 и састоји се из општег дела , где је 
смештено 15 столова и 30 места за седење и дела где су смештена 5 столова са  по три места за 
седење.  По потреби простор се може организовати за одржавање конференција, књижевних 
вечери, промоција и других дешавања. 

• Простор за реализацију ваннаставних активности 

За потребе Ученичког парламента уређена је просторија на другом спрату школе, у којој 
се налази музичка опрема за разглас, компјутер, материјал за Прву помоћ. Простор користе 
представници тимова Ученичког парламента и то тима за спорт, информисање, прву помоћ, 
хуманитарне акције и други. Школа нема просторију за пријем родитеља. Испред наставничке 
канцеларије, уређен је пријатан амбијент за индивидуалне разговоре одељењских старешина са 
родитељима. Простор у коме се налазе сто и фотеље, издвојен је жардињерама са природним 
зеленилом. 

• РеЦеКо канцеларија 

Служи за потребе рада руковидилаца секторских тимова (руководиоци сектора). 
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• Радионице 

Школа располаже машинским радионицама за ручну и машинску обраду и електро 
радионицама.  

Други простори 

Школа поседује и други простор као што је: канцеларијски простор, хигијенско-санитарне 
просторије, ходници и степенишни простор 1841 м2, архива  20 м2, простор за одлагање 
наставних средстава, поправку оштећеног намештаја.   

Услови средине у којој се школа налази 

Школа се налази у строгом центру града и у њеном окружењу се налазе једна основна, 
четири средње школе, музичка школа и две високошколске установе, а у близини је градски 
административни центар, институције културе, уметности, спортско игралиште, верски објекти и 
др. Што је, са једне стране веома повољно за реализацију различитих облика рада у школи и 
свакодневни рад школе.  

Школа нема своје двориште, а велики проблем представља и то што се  унепосредној 
близини школе налазе кафићи. Због перманентног недостатка средстава и приоритетнијих 
области уређивања,вишегодишњи покушаји да се обезбеде средства за уређење унутрашњег 
дворишта остајали су само жеље. Уређење овог простора требало би  да ученицима пружи 
безбедан кутак за предах и дружење. 

На састанцима стручних већа исказане су потребе за одређеним кабинетима и 
специјализованим учионицама. План коришћења школског простора налази се у прилогу 
Годишњег плана рада школе. 

Сваки кабинет и специјализована учионица имају списак опреме и наставних средстава. 
У школи су развијене процедуре за вођење евиденције  о коришћењу ресурса школе.  

3.2.   Опремљеност школе 

3.2.1.  Опремљеност школе наставним средствима и опремом 

У односу на захтеве прописане нотмативима простора, опреме и наставних средстава 
школа је опремљена у следећим процентима: 

Општа наставна средства 80 % 
Општеобразовни предмети 70 % - 100 % 
Машинска група предмета 80 % - 100 % 
Електротехничка група предмета 80 % - 100 % 
Металуршка група предмета 100 % у сарадњи са привредом 
Графичарска група предмета 80% 
Шумарство и прерада дрвета  
Средства за рад стручних сарадника 

100% у сарадњи са привредом 
85%  

Списак предмета се налази у табели годишњег фонда часова 5.5. 
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3.2.2.  Службени аутомобил и друга возила 

Техничка школа не поседује службени аутомобил. 

3.3.   Реализација плана унапређења материјално – техничких услова  
рада 

Време 
реализације 

Место Начин реализације Носиоци 

Током школске 
године 

Ходници и учионице 
Кречење учионица и ходника за 
вренме зимског и летњег 
распуста  

Директор 
школе 

Током школске 
године 

Школа  

Текуће одржавање школског 
простора и рачунарске опреме 
током школске године рађено 
је по потреби ради одржавања 
школског простора и опреме у 
исправном стању. 

Директор 
школе 

Током школске 
године 

Школа  
Набавка пет рачунара за 
кабинет 308м у другом 
полугодишту 

Директор 
школе 

 

 

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

4.1. Директор, помоћници директора и организатор практичне наставе  
Током школске 2021/2022. године није било кадровских промена.  

4.2. Наставни кадар  
Током претходне школске године колеге Костић Драгиња  и Миле Остојић су отишли у старосну 
пензију, а поједине колеге су раскинуле радни однос, па су тако за рад у школи ангажовани:  

- Драгослав Шуљагић је ангажован на радно место Тихомира Голубовића до краја школске 
године;  

- Јована Томановић  је ангажована на радно место Драгиње Костић као нестучно лице до 
краја школске године;  

- Вељко Раонић је ангажован на радно место Саше Даниловић (Саша Даниловић је 
ангажован на радно место Војина Аврамовића).  

- Милена Миливојевић је ангажована на радно место Јулке Аранђеловић. 
- Како је Миле остојић отишао у пензију на крају наставне године, уместо њега у овој 

школској години нико није ангажован. 
- Душица Николић ангажована је на радном месту Стефана Савића. 
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Због одсуства, ангажовани су следећи наставници ради замене:  

Одсутни наставник  Замена  

Нада Јовичић  Гордана Брадоњић  

Ивана Бошковић  Драгослав Шуљагић, Тихомир Голубовић 

Слађана Човић  Крсмановић Тамара 

Данка Гогић  Бојана Оташевић, Јована Ђајић, Александра Мандић 

Драгиња Костић  Тања Станковић, Јована Томановић 

Бојана Оташевић Јована Ђајић 

Милена Вукотић Драгослав Шуљагић 

Данијела Продановић Тања Станковић 

Ивана Матијевић Весна Дејић 

Марија Вељковић Јована Ђајић, Бојана Оташевић, Јелена Стевановић 

Гордана Ћитић Милена Словић 

Јасминка Менђан Павловић Тања Станковић 

Мирјану Драшковић Бојана Оташевић 

Гордана Недић Тијана Геровасилис 

Перса Андрић Тања Станковић 

Александар Продановић Огљен Весовић 

Мирјана Скоковић Весна Дејић 

Марина Јелисијевић Милена Словић 

Гордана Остојић Ђурђина Симић 

Јелена Шљукић Драгослав Шуљагић 
  

4.3. Стручни сарадници  
Ружицу Страњаковић је мењала Ивана Деспотовић Стојановић и Мила Радојевић.  
Маријану Симовић Алексић мењала је Мила Радојевић. 

4.4. Сарадници -радници из других организација ангажовани уговором о 
извођењу наставе 

Из других радних организација  ове школске године су ангажовани  Миломир Зириковић 
и Зорица Селаковић.  

4.5. Ваннаставни кадар  
   Секретар школе Александра Ђукић је прешла у другу школу, а на место секретара је 
ангажован Снежана Матић. 

- На радно место домара школе је ангажован Драган Брковић.  
- Током одсуства ради боловања, раднике на одржавању чистоће мењале 

су: Латинка Пејић,  Драгана Гордић, Видосава Босић, Слава Панић, Драгана Скокић, 
Биљана Селаковић, Катарина Вишњић  
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

5.1. Бројно стање ученика и одељења 

5.1.1. Бројно стање ученика по подручјима рада и образовним профилима 

 ПОДРУЧЈЕ РАДА 
-  Образовни профил 

Трајање 
Разред 

Одељење и број ученика 
Укупно 

М- МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 
Први Други Трећи Четврти  

3 84 3 82 3 83 2 56 305 
Техничар за компјутерско 
управљање (ЦНЦ) машина 

4 год. Iм1 28 IIм1 31 IIIм1 30 Ivм1 30 119 

Техничар  за роботику 4 год. Iм2 30 IIм2 26 IIIм2 25 IVм2 26 107 
Оператер машинске 
обраде  

3 год. Iм3 14 IIм3 13 IIIм3 14 -  41 

Бравар заваривач 3 год Iм3 12 IIм3 12 IIIм3 14 -  38 
Е- ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 3 88 3 87 3 88 3 90 353 
Електротехничар 
информационих 
технологија  

4 год. 
Ie1 29 IIe1 29 IIIе1 31 IVe1 30 119 

Електротехничар 
телекомуникација 

4 год. 
Ie2 30 IIe2 29 IIIe2 28 IVe2 29 

116 

Техничар мехатронике 4 год. Ie3 29 IIe3 29 IIIe3 29 IVe3 31 118 

Т- МЕТАЛУРГИЈА 1 15 1 15 1 19 -  49 
Оператер за прераду 
метала 

3  год. Iт 15 - - IIIт 19 -  34 

Техничар за контролу у 
металургији 

4 год. - - IIт 15 - - -  15 

Г- ГРАФИЧАРСТВО 1 30 1 27 1 30 1 30 117 

Техничар за дигиталну 
графику и интернет 
обликовање 

4 год. Iг 30  - - IIIг 30 - - 
60 

Техничар за обликовање 
графичких производа 

4 год.  - IIг 27  - IVг 30 57 

Д-ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА 1 24 1 10 1 15 - - 49 
Оператер за израду 
намештаја 

3 год Iд 24 IIд 10 IIIд 15 - - 49 

Укупно М+Е+Т+Г  9 241 9 221 9 235 6 176 873 

 

Ученици са сметњама у развоју 
Трајање  

Први Други Трећи Укупно 
М - МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА И 

Г- ГРАФИЧАРСТВО 
1  1 - 1  3 

М- Бравар 
3 год. Iмг 

1 
IIмг 

1 
IIIмг 

4 6 

Г- Помоћник књиговесца 2 4 1 7 

Укупно   1 3 1 5  5 
          

13 
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Преглед: Број одељења и  ученика по разредима      

Разред 
Број 

одељења 
Број 

ученика 

Одељења ученика са 
сметњама у развоју 

Укупно 

Број 
одељења 

Број 
ученика 

Број 
одељења 

Број 
ученика 

ПРВИ 9 241 1 3 10        244 

ДРУГИ 9 221 1 5 10 226 

ТРЕЋИ 9 235 1 5          10 240 

ЧЕТВРТИ 6 176 - - 6 176 

У К У П Н О 33 873 3 13 36 886 

5.1.2.  Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи 

У  школској 2021/2022. години  873  ученика учи енглески језик. 

5.1.3. Ванредни ученици 

Број лица на преквалификацији, доквалификацији, наставку школовања и ванредном 
школовању и специјалистичком образовању: 

Подручје рада Образовни профил 
Трајање 

образовања  

Преквалификација, 
доквалификација и 

наставак започетог 
школовања, ванредно 

школовање, 
специјалистичко 

образовање 

Број 
ученика 

МАШИНСТВО И 
ОБРАДА МЕТАЛА 

Бравар-заваривач 3 године ванредно школовање 1 

Алатничар 3 године преквалификација 1 

Машинбравар 3 године преквалификација 5 

Аутомеханичар 3 године преквалификација 1 

Оператер машинске 
обраде 

3 године наставак школовања 1 

Техичар за 
компјутерско 
управљање ЦНЦ 
машина 

4 године доквалификација 7 

Машински техничар 
за компјутерско 
конструисање 

4 године доквалификација 1 

Техичар за 
компјутерско 
управљање 

4 године наставак школовања 2 
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Подручје рада Образовни профил 
Трајање 

образовања  

Преквалификација, 
доквалификација и 

наставак започетог 
школовања, ванредно 

школовање, 
специјалистичко 

образовање 

Број 
ученика 

Машински техничар 4 године 
преквалификација 1 

доквалификација 3 

Металобрусач 
специјалиста 

Спец. 
Специјалистичко 
образовање 

1 

Металостругар 
специјалиста 

Спец. 
Специјалистичко 
образовање 

1 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

Електромонтер 
мрежа и постројења 

3 године преквалификација 1 

Електротехничар 
рачунара 

4 године наставак школовања 1 

Електротехничар 
телекомуникација 

4 године наставак школовања 1 

Електротехничар 
енергетике 

4 године доквалификација 5 

Електроенергетичар 
за мреже и 
постројења 

Спец. 
Специјалистичко 
образовање 

2 

Електроенергетичар 
за машине и опрему 

Спец. 
Специјалистичко 
образовање 

1 

 
 
 
 
МЕТАЛУРГИЈА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укупно 

 

Ваљаоничар 3 године преквалификација 
3 
 

Ливац 3 године преквалификација 
2 
 

Термообрађивач 
метала  

3 године преквалификација 1 

Оператер за 
прераду метала 

3 године преквалификација 1 

Техничар за 
контролу у 
металургији  

4 године доквалификација 3 

4 године преквалификација 5 

Техничар за 
рециклажу 

4 године наставак школовања 1 

   52 
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5.1.4. Успех ученика на крају школске године  

 Успех ученика по одељењима 

Разред Одељење 
ЗАВРШИЛИ РАЗРЕД 

Понавља 
разред Одличан 

Врло 
добар 

Добар Довољан Σ % 

I 

М1 0 16 12 0 28 100% 0 

М2 2 6 22 0 30 100% 0 

М3 0 7 17 2 26 100% 0 

Е1 21 8 0 0 29 100% 0 

Е2 2 11 17 0 30 100% 0 

Е3 4 17 8 0 29 100% 0 

Г 4 21 5 0 30 100% 0 

Д 0 4 15 5 24 100% 0 

Т 2 4 8 1 15 100% 0 

СВЕГА I 35 94 104 8 241 100% 0 

II 

М1 1 10 19 0 30 96,67% 1 

М2 1 13 11 1 26 100% 0 

М3 1 5 20 0 25 100% 0 

Е1 14 11 4 0 29 100% 0 

Е2 2 17 10 0 29 100% 0 

Е3 3 11 14 0 29 100% 0 

Г 4 11 12 0 27 100% 0 

Д 0 7 3 0 10 100% 0 

Т 1 5 9 0 15 100% 0 

СВЕГА II 27 90 102           1 221 99.55% 1 

III 

М1 3 14 13          0 30 100% 0 

М2 1 12 12          0 25 100% 0 

М3 3 7 17 1 28 100% 0 

Е1 20 11 0 0 31 100% 0 

Е2 7 9 12 0 28 100% 0 

Е3 5 18 6 0 29 100% 0 

Г 11 19 0 0 30 100% 0 

Д 1 2 10 2 15 100% 0 

T 3 12 4 0 19 100% 0 

СВЕГА III 54 104 74 3 235 100% 0 

IV 

М1 7 16 7 0 30 100% 0 

M2 0 10 15 1 26 100% 0 

Е1 21 9 0 0 30 100% 0 

E2 15 12 2 0 29 100% 0 

E3 17 9 5 0 31 100% 0 

Г 15 13 2 0 30 100% 0 

СВЕГА IV 75 69 31 1 176 100% 0 
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специјална одељења 

ЗАВРШИЛИ РАЗРЕД 

Понавља 
разред 

 

Одличан 
Врло 

добар 
Добар Довољан Σ % 

1МГ 3 0 0 0 3 100% 0 

2МГ 5 0 0 0 5 100% 0 

3МГ 5 0 0 0 5 100% 0 

УКУПНО 13 0 0 0 13 100% 0 

Успех ученика по разредима и на нивоу школе 

Разред 
ЗАВРШИЛИ РАЗРЕД 

Понавља 
разред Одличан 

Врло 
добар 

Добар Довољан Σ % 

 I 38 94 104 8 227 100% 0 

 II 32 90 102 1 225 99,56% 1 

 III 59 104 74 3 240 100% 0 

IV 75 69 31 1 176 100% 0 

Проценат пролазности ове школске године је 99,89%, претходне школске годинеи 
износио је  99,67%. 

   Додељују се дипломе „Вук Караџић“ у школској 2021/2022. години следећим 
ученицима: 
1. Мина Миловић, одељење 4е1 
2. Ана Опанчина, одељење 4е1 
3. Александар Витезовић, одељење 3д 

За ученика генерације проглашена је Ана Опанчина 4е1 одељења, а Милан Обућин 
ученик 4м1 одељења, изабран је за спортисту генерације. 

Разред 

Успех ученика 
Понавља 
разред 

Настављају 
као 

ванредни 
ученици 

Одличан 
Врло 

добар 
Добар Довољан Σ % 

први 35 94 104 8 241 100% 0 0 

други 27 90 102 1 221 99.55% 1 0 

трећи 54 104 74 3 235 100% 0 0 

четврти 75 69 31 1 176 100% 0 0 

Специјална одељења 13 0 0 0 13 100% 0 0 

УКУПНО 204 357 311 13 885 
99,89%   

1 
0 

% 23,02 40,29 35,10 1,47 99,89 0,11 
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Средња оцена 

Средња оцена на нивоу школе је 3,82, претходне године била је 3,86. У односу на претходну 
школску годину  нижа за 0,04.  

 
 

 

 

Поправни и разредни испити 

У јуну је  је 19 ученика је упућено на поправни испит и у августу  су сви завршили су разред,  . 
Један ученик је на крају полугодишта имао 4 недовољне оцене и био је неоцењен из једног 
предмета из кога је упућен на разредни испит, он је понављао разред и поново уписан у 
одељење другог разреда.  

Укупно трири ученика су упућена на разредне испите ( ученица 3е2-положила испите и завршила 
разред, ученик 2м1 је поновио разред, ученик 3д одељења, положио испит и завршио разред). 

Био организован један завршни испит, који је положен у августу. 
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5.1.5. Успех ученика на матурском и завршном испиту 

Средња оцена на заршном и матурском испиту заједно  је 4,04. Претходне школске 
године средња оцена је била 4,15. 

 Успех ученика на завршном и матурском испиту по образовним профилима приказан је у 
табелама.  

РАЗРЕД 
Образовни 

профил 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

Одличан 
Врло 

добар 
Добар Довољан 

Σ СРЕДЊА 
ОЦЕНА 

3М3 ОМО 3 7 17 1 28 3,49 

3Т ОПМ 3 12 4 0 19        3,98 

3Д ОИН 6 1 6 2 15 3,68 

3мг БПК 5 0 0 0 5        5,00 

УКУПНО 17 20 27 3 67 
4,04 

% 25,37 29,85 40,30 4,48  

 Средња оцена на завршном испиту је 4,04 (претходне школске године била је 4,15).  

РАЗРЕД 
Образовни 

профил 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ 

Одличан 
Врло 

добар 
Добар Довољан 

Нису 
положили 

Σ 
СРЕДЊА 
ОЦЕНА 

4М1         МТКК 4 23 3 0 0 30 4,03 

4М2 ТКУ 0 10 15 1 0 26 3,30 

4Е1 ЕЕ 15 10 5 0 0 30 4,26 

4Е2 ЕТ 1 27 1 0 0 29 4,00 

4Е3 ЕМ 16 15 0 0 0 31 4.52 

4Г ТР 10 17 2 1 0 30 4,22 

УКУПНО 46 102 26 2 0 
176 4,06 

% 26,14 57,95 14,77 1,14 0 

  Средња оцена на матурском испиту је 4,06, претходне школске године је била 4,22.  

5.1.6. Анализа понашања ученика  

 Изостајање ученика 

РАЗРЕД 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО 

укупно по ученику укупно по ученику укупно по ученику 

ПРВИ РАЗРЕД 23469 96,18 1128 4,62 24597 100,81 

ДРУГИ РАЗРЕД 24470 107,39 1056 4,67 25526 112,95 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 30789 128,28 1266 5,27 32055 133,56 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 21318 121,12 674 3,83 21992 124,96 
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УКУПНО 100046 112,91 4124 4,65 104170 117,57 

  Оправданих изостанака има 10046 или 112,91 по ученику приближно као  претходне  
школске године када је било 113,06 по ученику. Неоправданих  изостанака има укупно 4124  
или 4,65 по ученику,  претходне школске године  било  је 4,64 по ученику.  

 Васпитне и васпитно дисциплинске мере 

   У овој школској години изречено је укупно 300 васпитних мера (опомена одељењског 
старешине  191, укор одељењског старешине: 79, укор одељењског већа: 30), што је више него 
претходне године када су изречене 124 васпитне мере.  

           Школске 2021/2022. године изречено је укупно 25 васпитно-дисциплинских мера од чега 
24 укора директора и један укор Наставничког већа. Претходне школске године изречена су два 
укора директора. 

5.2. Ритам рада 

• Распоред смена 

Током школске 2021/22. године настава се изводила у  две смене у оквиру петодневне 
радне недеље. Непарну смену су чинили ученици првог и трећег разреда, а парну смену ученици 
другог и четвртог разреда 1мг,2мг и 3мг. Непарних месеци наставу у преподневној смени 
похађала је непарна смена, а парних месеци, парна смена је имала наставу пре подне. Приликом 
промена смена распоред се ротирао тако да 7. час постаје 1. и обрнуто. 

Промене смена вршила се у складу са датумима планираним Годишњим планом рада. 

• Дан школе 

- 13. маја 2022.г. је био Дан отворених врата школе, где је осмацима презентована 
образовна понуда наше школе.. 

5.3. Подела одељења на наставнике и остала задужења 

 Подела одељења на наставнике извршена је у складу са Годишњим планом рада школе. 

5.4. Структура и распоред обавеза наставника и стручних сарадника у 
оквиру радне недеље 

 Наставници и стручни сарадници су реализовали своје активности у складу са структуром и 
распоредом обавеза у оквиру четрдесеточасовне радне недеље.  

 Извештаји наставника о реализацији четрдесеточасовне радне недеље  смештени су  у 
електронском облику на платформи. Настава је реализована у потпуности у складу са 
планираним школским календаром и измењеним Правилником о календару васпитно-
образовног рада за школску 2021/22.г.  
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Допунска, додатна и припремна настава 

 Часови су реализовани у складу са распоредом часова и календаром образовно васпитног 
рада. 

 На основу анализе извештаја о реализацији 40-часовне радне недеље на крају школске 
2021/2022.године, извештаја о реализацији допунске, додатне и припремне наставе, као и 
прегледа књига евиденције допунског, додатног и припремног  рада можемо констатовати 
следеће: 

- По потреби, наставницима су промењена задужења у оквиру радне недеље 

- Укупан број планираних и одржаних часова допунске, додатне и припремне наставе 
по стручним већима је следећи: 

Ред.  
број 

Назив стручног већа 
Допунске 
наставе 

Додатне 
наставе  

Припремна 
настава 

1. Српски језик и књижевност 103 35 30 

2. Страни језици 60 0 0 

3. Друштвене науке и уметност 23 0 0 

4. Математика и информатика 141 14 0 

5. Природне науке 42 16 0 

6. Машинство и обрада метала 247 0 156 

7. Електротехника 278 14 202 

8. Металургија, графичарство и шумарство 141 27 105 

9. Практична настава 0 0 159 

Укупно  1035 106 652 

У сва четири разреда евидентирано је 1035 часoва допунске наставе. Евидентирано је 106 
часова додатне наставе и 652 часа припремног рада. 

Наставници су реализацију допунског и додатног рада прилагођавали потребама 
ученика, тако да су у појединим случајевима преусмеравали реализацију са додатне на допунску 
наставу. Збирно гледано, број одржаних часова је већи од планираног броја. 

Послови до 40 сати недељно за стручне сараднике: 

Стручни сарадници су реализовали послове у  оквиру четрдесеточасовне радне недеље у 
складу са ГПР. 

5.5. Годишњи фонд часова теоријске, практичне наставе и вежби 

Сви часови теоријске наставе, вежби, практичне наставе који су табеларно приказани по 
подручјима рада и образовним профилима у ГПР-у за 2021/2022.г. у делу  5.5 су реализовани  у 
складу са планираним школским календаром и измењеним Правилником о календару васпитно-
образовног рада за школску 2021/22.г.  
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5.5.1. Годишњи фонд часова блок наставе 

 Часови блок наставе који су табеларно приказани по подручјима рада и образовним 
профилима у Годишњем плану рада у делу 5.5.1. су реализовани у складу са планираним 
школским календаром и измењеним Правилником о календару васпитно-образовног рада за 
школску 2021/22.г.  

5.5.2. Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе 

Подаци су наведени у делу 5.5.2 у оквиру ГПР-а за 2021/22.г. 

5.6. Изборни предмети  

Реализација наставе из изборних предмета одвијала се у складу са Годишњим планом 
рада за које се табеле налазе у тачки 5.6. ГПР-а. 

5.7. Факултативне ваннаставне активности 

Факултативне ваннаставне активности су реализоване у складу са одговарајућим 
програмима наведеним у Годишњем плану рада и одговарајућим правилницима. 

Извештај о реализованим ваннаставним активностима наведен је у делу 11. Реализација 
планова рада ваннаставних активности, као и у делу 12. Реализација посебних програма 
образовно – васпитног рада, делу 15. Сарадња са родитељима и друштвеном средином и делу 
17. Маркетинг школе. 

5.8.  Школски календар значајних активности у школи 

 Настава је током школске 2021/2022. године реализована у складу са планираним 
школским календаром и измењеним Правилником о календару васпитно-образовног рада за 
школску 2021/22.г.  

5.8.1. Прво и друго полугодиште 

 Настава и други облици образовно-васпитног рада релизовани су у два полугодишта: 

− Прво полугодиште  је почело у среду, 1. септембра 2021. године, а завршило се у 
четвртак, 30. децембра 2021. године.  

− Друго полугодиште је почело у понедељак, 24. јануара 2022. године и завршило се у петак 
24. јуна 2022. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда 
четворогодишњег образовања стручних школа у петак 3.јуна 2022. године.  
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5.8.2. Класификациони периоди 

 Класификациони периоди су реализовани у складу са Правилником о планом: 

Класификациони период Први Други Трећи Четврти 

За сва одељења 29.10.2021. 30.12.2021.   

За завршне разреде   25.3.2022. 3.6.2022. 

За остала одељења    2.4.2022. 24.6.2022. 

5.8.3. Распусти за ученике 

У току школске године ученици су имали јесењи, зимски, Сретењски и летњи распуст у 
складу са измењеним Правилником о календару васпитно-образовног рада за школску 
2021/22.г. 

5.8.4. Распоред радних дана током школске године 

У среду 22.9.2021. се радило по распореду од петка. 

5.8.5. Време реализације екскурзија по разредима 

 У току школске 2021/22. године није реализована екскурзија ученика. 

5.8.6. Празници 

У школи су празновани државни и верски празници у складу са Законом.  

Радно су празновани:  

• Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,  21. октобра 2021. године, 

• Свети Сава,   27. јануара 2022. године,  

• Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском 
рату,  22. априла 2022. године, 

• Дан победе,  9. маја 2022. године, и  

• Видовдан, 28. јуна 2022. године. 

 5.8.7. Оквирни календар такмичења 

 Детаљан извештај о свим реализованим такмичењима у школској 2021/2022.г. се налази у 
тачки 11.1.1 
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5.9. Испитни рокови и припремни рад 

5.9.1. Испити за редовне ученике: 

 Врста испита 
Време 

реализације 

Јунски испитни рок 

Завршни разреди Разредни испити због оправданог одсуства ученика 
са више од једне трећине часова предмета 

6- 24. 6. 2022. 

Поправни испити 6- 24. 6. 2022. 

Завршни и матурски испити 6- 17. 6.2022. 

Остала одељења Разредни испити због оправданог одсуства ученика 
са више од једне трећине часова предмета 

24.6.- 01.7. 2022. 

5.9.2. Испитни рокови за ванредне ученике: 

 Испитни рокови су реализовани у складу са планом из тачке 5.9.2 ГПР-а . 

5.9.3. Организовање припремне наставе: 

Припремни рад је организован у складу са планом и потребама: 

Време 
реализације 

Врста припремног рада: 

Мај - јун Припрема за матурске и завршне испите 

Мај -  јун Припремна настава из предмета у складу са одлуком НВ 

Јун -  август 
За поправне испите: За ученике завршних разреда је реализована у јуну, 
док је за остале ученике реализована у августу 

 Реализација припремног рада за ученике упућене на разредни испит је извршена  у складу са 
појединачним решењима за сваког ученика. 

 Припремни рад за поправне испите је реализован у складу са Распоредом рада до 31. августа 
2022.г.  

5.10. Распоред часова наставних и ваннаставних активности 

На седници Наставничког већа, одржаној 31. августа 2021. године утврђен је привремени 
распоред часова, а на предлог Одељењских већа и препорука Педагошког колегијума утврђен је 
од 29.10.2021. стални распоред часова. Приликом промене смена распоред се ротирао. 

5.11. Извођење ученичке праксе у привредним организацијама 

Практична настава у привреди реализована је у компанијама које су наведене у тачки 5.11. 
Извођење ученичке праксе у привредним организацијама у Годишњем плану рада. 
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5.12. Проширена делатност школе 

На основу решења Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022-05-20/94-
03 од 19. маја 2003. године, школа је добила сагласност за обављање проширене делатности 
организовањем: курсева за рад на рачунару, курсева за стране језике и припремне наставе за 
полагање пријемног испита за упис на факултете, у време које не би реметило редован 
образовно – васпитни рад школе.  

Ове школске године није било активности у оквиру проширене делатности школе. 

 

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА СТРУЧНИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ 

6.1. Реализација планова и програма стручних органа 

6.1.1. Наставничко веће 

У току школске 2021/2022. године одржано је петнаест редовних и једна посебна седница 
Наставничког већа, на којој су се чланови Наставничког изјашњавали о кандидату за избор 
директора школе. У складу са режимом рада у време трајања епидемије изазване CORONA 
вирусом, четири седнице су реализоване електронски, путем апликације TEAMS у оквиру 
школске платформе ОFFICE 365. Материјал за седнице, у електронској форми био је доступан у 
датотекама канала седнице у Тиму Наставничког већа. Остале седнице одвијале су се 
непосредно у амфитеатру Академије струковних студија Западне Србије, уз поштовање донетих 
мера и препорука Тима за праћење и координисање  примене превентивних мера у раду 
установе. Због великог броја активности које су реализоване у школи током априла месеца, 
седница НВ планирана за април месец је померена за мај. Ова измена садржана је у Анексу број 
2, који се односи на допуне ГПР-А за школску 2021/ 2022. годину.  На тај начин реализовани су 
сви планирани садржаји и испоштована динамика одржавања седница у складу са Годишњим 
планом рада школе 

На седницама су разматрана следећа питања: 

− Избор записничара и заменика записничара Наставничког већа 

− Утврђивање плана рада Наставничког већа за школску 2021/2022. годину 

− Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школске 2020/2021. године 

− Разматрање Извештаја о раду директора у претходној школској години 

− Именовање чланова Стручног актива за развој школског програма 

− Предлог чланова Стручног актива за развојно планирање из реда наставника и стручних 
сарадника 

− Предлог плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у школској 
2021/2022. години Школском одбору 

− Разматрање предлога Годишњег плана рада за текућу школску годину  

− Организовање иницијалног тестирања 

− Анализа остваривања програма образовања и васпитања и мере за побољшање   

− Усвајање плана и програма извођења излета у школској 2021/2022. години  

− Организација допунских и додатних облика рада 
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− Организација рада у слободним активностима 

− Распоред задужења наставника и сарадника у вези спровођења прописаних Правила о 
понашању у школи 

− Именовање менторима наставницима - почетницима 

− Усвајање плана реализације практичне и блок наставе 

− Анализа упитника о задовољству Наставног кадра нашом школом 

− Вођење евиденције и коришћење електронског дневника 

− Задужења наставника и сарадника у припреми Школске славе 

− Анализа образовно-васпитног рада и успеха ученика на крају првог класификационог 
периода 

− Доношење мера за побољшање успеха у учењу и понашању ученика 

− Утврђивање календара школских такмичења ученика и обезбеђивање услова за њихово 
припремање 

− Извештај о обављеном излету 

− Излагање на тему из области заштите од насиља – упознавање са националном 
платформом Чувам те 

− Предлог плана уписа ученика у први разред за наредну школску годину Школском 
одбору 

− Информисање о активностима у области самовредновања рада школе 

− Утврђивање резултата ванредних испита 

− Задужења наставника и сарадника у припреми Школске славе 

− Излагање Тима за професионални развој –упознавање са изменама Правилника о 
сталном стручном усавршавању 

− Доношење одлуке о организацији завршног и матурског испита и именовање Испитног 
одбора 

− Усвајање испитних питања за завршни и матурски испит 

− Доношење одлуке о извођењу припремне наставе за ученике завршних разреда, за 
полагање матурских и завршних испита 

− Анализа реализације Годишњег плана рада у првом полугодишту и  извештаја 
одељенских старешина и стручних органа 

− Анализа образовно-васпитног рада и успеха ученика на крају класификационих периода 

− Информисање о активностима Ученичког парламента 

− Распоред задужења наставника и сарадника у припреми школског дана за 
ваннаставнеактивностим и промоцију школе - у складу са епидемиолошком ситуацијом 
и препорукама министарства 

− Усвајање плана и програма екскурзије за ученике 4.разреда у школској 2021-2022. години 
у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама министарства 

− Излагање на тему: Инклузивна култура, политика и пракса – Самоповређивње 

− Разматрање реализације ШРП-а 

− Утврђивање критеријума за проглашење ученика генерације 

− Излагање ППС - Инклузивно образовањ е- израда педагошке документације 

− Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за наредну школску годину 

− Утврђивање распореда рада до 31. августа 2022. године 

− Анализа реализације ГПР у другом полугодишту 

− Доношење одлуке о похваљивању и награђивању ученика 

− Доношење одлуке о извођењу припремне наставе за ученике упућене на поправни испит 
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− Доношење одлуке о извођењу припремне наставе за ученике упућене на разредни испит 
од стране одељенских већа  

− Додељивање посебних диплома ученицима за изузетан успех 

− Проглашење ученика генерације 

− Извештај о обављеном излету 

− Припрема и задужења за израду предлога ГПР-а за наредну школску годину 

− Припрема и задужења за израду Извештаја о раду за текућу годину 

− Организовање уписа у наредну школску годину 

− Разматрање предлога Школског програма за период 2022-2026. године 

− Разматрање извештаја о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника и 
анализа резултта примене стечених знања 

− Усвајање плана и програма екскурзије за учнике 4. разреда у школској 2022/2023. години 

− Попуњавање упитника за утврђивање степена задовољства наставног кадра нашом 
школом 

− Презентација и разматрање резултата анкете о присуству дискриминације и насиља у 
школи 

− Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 2021-22. године 

− Доношење одлуке о броју одељења по сменама 

− Договор о припремама за наредну школску годину 

− Информисање Наставничког већа о председницима стручних већа за наредну школску 
годину 

− Именовање одељенских старешина 

− Предлог поделе предмета на наставнике 

− Информисање о обављеном упису ученика у први разред наредне школске године 

− Припреме за наредну школску годину 

− Организовање испита за редовне и ванредне ученике 

− Презентација упитника о интересовањима ученика за учешће у ваннаставним 
активностима 

− Извештај директора о свом раду у другом полугодишту 

− Извештавање о самовредновању рада школе 

− Подела предмета на наставнике 

− Доношење одлуке о секцијама које ће радити у наредној школској години и именовање 
руководиоца секција 

− Утврђивање кадровских потреба и технолошких вишкова 

− Именовање комисије за издавање решења ванредним ученицима 

Поред планираних Наставничко веће  разматрало је по потреби и друга питања из своје 
надлежности: 

− Презентовање закључака Општинског састанка везаног за насилне ситуације у школама 

− Информисање о активностима Пројекта државне матуре 

− Изрицање васпитно-дисциплинских мера ученицима 

− Разматране молбе за ослобађање наставе физичког васпитања и од оцењивања из тог 
предмета за школску 2021/2022. годину 

− Информисање о реализацији пројекта регионалног Челенџ фонда 

− Информисање о реализацији пројекта Финансијског управљања и контроле 

− Информисање о реали азацији пројекта Дигитална школа-европски пилот пројекат 
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− Представљање резултата ученика и њихових ментора у оквиру реализованих пројеката 

− Упознавање са садржајем Извештаја о стручно-педагошком надзору 

− Разматрање Анекса Годишњег плана рада 

− Јавна похвала за све ученике и наставнике који су узели учешће приликом обележавања 
Савиндана 

− Јавна похвала за све ученике и њихове менторе који су остварили упех на такмичењима 

− Давање мишљења Наставничког већа о кандидату за избор директора школе 

− Јавна похвала за наставнике и ученике који су учествовали у организацији Дана отворних 
врата 

− Јавна похвала за одељенске старешине, наставнике и слижбу на успешној организацији 
матурских и завршних испита 

− Упознавање са мерама у вези приреме за израду распореда часова 

− Упознавање са календаром рада за наредну школску годину 

6.1.2  Одељењска већа 

У школској 2021/2022. години у школи је формирано 36 одељењских већа која су радила 
у складу са програмом рада одељењских већа планираним Годишњим планом рада школе. 

Одржано је пет редовних седница и то: 27. и 28. септембра, 3. и 4. новембра,  30. 
децембра, 25. марта, односно 2. априла, 3. јуна, односно 24. и 27. јуна. Ванредне седнице 
одељењских већа појединих одељења одржане су како би се разматрало понашање ученика, 
предлагане вaспитне мере, разматрана потреба за индивидуализацијом наставе или радом по 
ИОП-у и друго. 

У складу са епидемиолошким мерама, седнице у првом полугодишту су реализоване уз 
помоћ апликације Мајкрософт Тимс на школској Офис 365 платформи путем видео састанака, 
док су седнице од другог класификационог периода до краја наставне године одржане уживо у 
школи… 

Рад одељењских већа пратио је директор, помоћници директора, организатор практичне 
наставе, руководиоци секторских тимова за одељења у свом сектору. Психолог или педагог 
учествовали су у раду одељењских већа, без права одлучивања, пратили рад и пружали стручну 
помоћ. 

О реализацији планираних активности/тема одељењског већа води се евиденција кроз 
записнике у дневницима образовно-васпитног рада за свако одељење посебно. 

6.1.3. Стручна већа 

1) Стручно веће наставника српског језика и књижевности 

Стручно веће наставника Српског језика и књижевности 

Руководилац СВ: Гордана Недић 

Наставници одговорни за извештај:  Гордана Недић 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

 
2. II полугодиште 

 3.Крај школске 
године 

+ 
Број састанака 5 9 14 
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Време 
реализације 

Одржан састанак или 
реализована активност 

Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар 
20.9.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Октобар 
27.10.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Новембар 
8.11.2021. 

Одржан састанак 
Ванредни састанак са 

директором школе 
Чланови стручног већа, 

директор 

Новембар 
25.11.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Децембар 
28.12.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Јануар 
17.1.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Фебруар 
8.2.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Март 
30.3.2022. 

Одржан састанак У складу са планом. Чланови стручног већа 

Април 
7.4.2022. 

Одржан састанак 
У складу са планом и 

додатне тачке дневног 
реда 

Чланови стручног већа 

Мај 
10.5.2022. 

Одржан састанак 
У складу са планом и 

додатне тачке дневног 
реда 

Чланови стручног већа, 
Маријана Симовић 

Алексић 

Мај 
31.5.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Јун  
24.6.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Август 
18.8.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Август 
29.8.2022. 

Одржан састанак У складу са планом чланови стручног већа 

Коментар о реализацији:  
Четири  састанка у првом полугодишту одржана су онлајн и то преко школске платформе и 
апликације Тимс, а на тиму Стручно веће српског језика и књижевности као видео-позиви, а два 
састанка су одржана у просторијама школе. Сви састанци СВ су у другом полугодишту одржани 
уживо у просторијама школе, као и састанци у августу. 
У првом полугодишту је планирано 5 састанака, али смо имали 1 додатно СВ са директором 
школе у вези са наредне 3 тачке дневног ред: ФУК- Финансијско управљање контрола, РЧФ- 
Регионални челенџ фонд и Дисциплина у школи.  
У другом полугодишту је одржано 6 састанака према плану уз додатне тачке у месецу априлу и 
мају највише због другог пилот програма матурског испита, као и због додатних активности. Од 
ове школске године додат је Дан Доситеја Обрадовића који ће се обележавати 10. априла. Ове 
године смо додатно организовали и Дан књиге 23. априла и то прикупљањем књига за школску 
библиотеку. Било је и активности у оквиру пројекта “ Дани демократске културе“. 
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Реализација и закључци о раду и предлози за унапређење рада  стручног већа. 

Подела предмета на 
наставнике и планирање 
реализације наставе 

Подела предмета на наставнике направљена је на основу 
предлога предметних наставника. 

Организација рада по 
кабинетима 

Ове школске године  два члана  стручног већа добили су у 
својим решењима задужења о кабинетима и то: 
 Марија Вељковић као особа задужена за кабинет 104, док је 
Сања Селаковић добила кабинет 210.  
 

Реализација наставе и начин 
побољшања 

Стручно веће је на сваком састанку разматрало могућности и 
начине да се побољша настава и успех ученика, као и однос 
ученика према раду. Сви часови су реализовани планираном 
динамиком и у складу са изменама школског календара у 
месецу новембру. Побољшање наставе ће се реализовати 
кроз планиране посете угледним часовима, анализом и 
разменом искуства на након одржаних угледних часова, 
сталним стручним усавршавањем наставника, применом 
различитих метода и техника рада на часовима као и 
мотивисањем ученика да редовно долазе на допунску 
наставу. 

Коришћење наставних 
средстава и опреме 

Чланови стручног већа на часовима користе сва 
расположива наставна средства и опрему. У овој школској 
години реализована су сва три модела наставе. 

Успех по предметима и мере 
за побољшање 

Стручно веће разматра успех ученика након сваког 
класификационог периода. Број недовољних оцена на крају 
првог полугодишта је 12, што је за 9 мање него у претходној 
школској години. Највише је недовољних оцена због слабе 
мотивисаности ученика за рад за време онлајн наставе.   
Потребно је да ови ученици редовно похађају часове 
допунске наставе. Имамо и 7 неоцењених ученика. 
На крају другог полугодишта није било ученика са 
недовољним оценама.  

Допунски и додатни рад На нивоу стручног већа извршена је подела допунске 
наставе  и то: допунску наставу за први разред држи Сандра 
Јокић, а за четврти разред Гордана Недић и Данка Гогић 
држи допунску наставу у одељењу 2т.  Остале колегинице 
према 40-часовној радној недељи немају допунски рад, али 
је договорено  у случају појаве недовољних оцена, да ће 
колегинице држати часове допунске наставе по потреби, 
како и јесу. Планиран је 71 час допунске наставе на 
годишњем нивоу, а одржано је 103 часа од почетка школске 
године. На 33 часа допунске наставе није био присутан 
ниједан ученик.  
Додатни рад из српског језика држи  Марија Вељковић и ту 
је одржано 35 часова. 
Извештај о реализацији допунске и додатне наставе 
постављен је на школску платформу. 
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Сви наставници су реализовали часове допунског рада у 
складу са 40-часовном радном недељом.  Запажено је да 
ученици слабо долазе на ове часове. 

Рад секција У овој школској години постоје 2 секције:  
Рецитаторско-драмска (руководилац секције је Сања 
Селаковић); литерарна секција (руководиоци су   – Марија 
Вељковић  и Гордана Недић). Секције су радиле у складу са 
планом и програмом. Руководиоци секција  предају 
извештај о раду секције. На дванаестом састанку СВ 
истакнуто је да су обе секције постигле добре резултате и 
организовале низ активности у школи и ван ње. 

Такмичења ученика  У првом полугодишту није било школских такмичења јер су  
сви нивои такмичења у другом полугодишту.  
Ученици су у оквиру литерарне секције учествовали на 
конкурсу Кола српских сестара поводом Материца и 
постигли следеће резултате: 
Прву награду за најбољи писани рад  добила је ученица 
наше школе Ана Опанчина 4е1, која је до сада постизала 
одличне резултате на свим нивоима на такмичењу 
Књижевна олимпијада. Међу похваљеним радовима је 
песма наше ученице Ање Верговић 4г, којој је ово прво 
литерарно признање.  
По други пут награђен је ученик четвртог разреда (4е1) 
Борко Тошић, који је својим ликовним радом стао раме уз 
раме са ученицима Уметничке школе и освојио 3. место. 
Остала такмичења су одржана у другом полугодишту. 
 
На окружном такмичењу  Књижевна олимпијада ученици 
првог разреда освојили су  једно друго место  и два трећа 
места, али без пласмана на републичко такмичење. 
Наставник ментор је Сандра Јокић.  
Ученици литерарне секције су, такође, остваривали прва 
места на литерарним конкурсима. На конкурсу „Најлепша 
љубавна прича или песма“, сва три места освојиле су 
ученице наше школе и то: прво и друго место Ана Опанчина, 
а треће место ученица друге године Марија Тановић. 
Наставници ментори су Гордана Недић и Марија Вељковић. 

Реализација и успех на 
матурском/завршном испиту 

Матурски испит је протекао без икаквих проблема. Сви 
ученици завршних разреда су изашли на испит у јунском 
року и положили. Резултати на матурском испиту из српског 
језика и књижевности су следећи: 

- 4е1-4,53 
- 4е2-4,20 
- 4е3-3,96 
- 4м1-3,63 
- 4м2-3,23 
- 4г-3,86 

Није било жалби на оцене.  
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Ангажовање на реализацији 
акционог плана за ШРП 

Све активности су реализоване. 
 

Стручно усавршавање на 
нивоу стручног већа 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима у 
оквиру установе и ван установе. Сваки члан већа води 
евиденцију о свом СУ. На свака три месеца се попуњавају 
извештаји о стручном усавршавању, а податке обрађује тим 
за стручно усавршавање. 
Детаљни подаци о стручном усавршавању у установи и ван 
ње налазе се код тима за стручно усавршавање. 

Угледни часови: јаке и слабе 
стране 

У првом полугодишту одржан је само један угледни час: 
- 21.12.2021. одељење 4г, Дервиш и смрт, анализа 

ликова, утврђивање; Гордана Недић 
У другом полугодишту одржани су следећи угледни часови 
или угледне активности: 

- 30.5.2022. одељење 1мг, Чардак ни на небу ни на 
земљи, Данка Гогић 

- 21.3.2022. Светски дан поезије у школској библиотеци, 
Сања Селаковић и Сандра Јокић као угледне 
активности 

- 6.4.2022. Mузичко-поетско вече „Чезнем да ти 
кажем...“ Место одржавања: ГКЦ, Сања Селаковић као 
угледна активност 

- 24.6.2022. одељење 2м2, Систематизација градива из 
граматике, Марија Вељковић 

- 24.6.2022. одељење 2г, Систематизација градива, 
Јована Ђајић 

Након одржаних угледних часова организује се размена 
искустава о примени различитих дидактичко-методичких 
решења на часу анализом, дискусијом  и заједничким 
попуњавањем упитника о процени наставног часа. 

Менторски рад Нема. 

Реализација мера за 
унапређење рада 

 
 

Активности у области 
самовредновања 

Области самовредновања у школској 2021/2022. години су 
свих 6 области и СВ учествује у активностима 
самовредновања. 

Сарадња са другим стручним 
већима, органима и 
тимовима 

Стручно веће српског језика и књижевности има добру 
сарадњу са осталим стручним већима, органима и тимовима 
на нивоу школе. 

2) Стручно веће наставника страних језика 

Стручно веће наставника страних језика 

Руководилац СВ:  Ивана Матијевић 

Наставници одговорни за извештај:  Ивана Матијевић 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

 
2. II полугодиште 

 3.Крај школске 
године 

x 
Број састанака 7 5 12 
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Време 
реализације 

Одржан састанак или 
реализована активност 

Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар 
03.09.2021. 

Одржан састанак у складу са планом чланови стручног већа 

Септембар 
14.09.2021. 

Одржан састанак у складу са планом чланови стручног већа 

Октобар 
07.10.2021. 

Одржан састанак у складу са планом чланови стручног већа 

Новембар 
08.11.2021. 

Одржан састанак 
Ванредни састанак са 

директором школе 
чланови стручног већа, 

директор 

Новембар 
16.11.2021. 

Одржан састанак у складу са планом чланови стручног већа 

Децембар 
10.12.2021. 

Одржан састанак у складу са планом чланови стручног већа 

Децембар 
20.12.2021. 

Одржан састанак у складу са планом чланови стручног већа 

Фебруар 
21.02.2022. 

Одржан састанак у складу са планом чланови стручног већа 

Март 
15.03.2022. 

Одржан састанак у складу са планом чланови стручног већа 

Мај 
17.05.2022. 

Одржан састанак у складу са планом чланови стручног већа 

Јун 
13.06.2022. 

Одржан састанак у складу са планом чланови стручног већа 

Август 
18.08.2022. 

Одржан састанак у складу са планом чланови стручног већа 

Коментар о реализацији:  
Све активности стручног већа  које су биле планиране за  школску 2021/2022. годину су 
реализоване. Стручно веће је одржало 12 састанака. 

 

Реализација и закључци о раду и предлози за унапређење рада  стручног већа  

Подела предмета на 
наставнике и планирање 
реализације наставе 

Подела предмета на наставнике је направљена на основу 
предлога предметних наставника који је разматран на 
састанку одржаном у јуну 2022.године. 

Организација рада по 
кабинетима 

Наставници су  реализовали наставу у  кабинетима према 
распореду часова.  

Реализација наставе и начин 
побољшања 

Стручно веће је разматрало могућности и начин да се 
побољша настава и успех ученика, као и однос ученика 
према раду. Побољшање наставе  ће се реализовати кроз 
планиране посете угледним часовима, сталним стручним 
усавршавањем наставника, применом различитих метода 
рада као и мотивисањем ученика да редовно долазе на 
допунску и додатну наставу. 

Коришћење наставних 
средстава и опреме 

Чланови стручног већа на часовима користе сва 
расположива наставна средства и опрему. 

Успех по предметима и мере 
за побољшање 

У зависности од степена образовања успех је различит. 
Бољи успех постижу ученици у четворогодишњим 
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одељењима. Потребно је мотивисати ученике на рад током 
часа као и редован долазак на часове допунске и додатне 
наставе. На крају другог полугодишта нема недовољних 
оцена из енглеског језика. 

Допунски и додатни рад Сви наставници су реализовали часове допунског односно 
додатног рада у складу са 40-часовном радном недељом.  
Сви ученици са недовољним оценама су упућени на 
допунску наставу.  
Закључак стручног већа је да је мали број ученика редовно 
долазио на часове допунске наставе. 

Рад секција Секција је радила у складу са планом и програмом. 
 

Такмичења ученика  Стручно веће је организовало школско такмичење из 
енглеског језика 25.02.2022. На такмичење је изашло 7 
ученика. 3 ученика су изашла на Окружно такмичење, али се 
исти нису пласирали на Републичко такмичење из енглеског 
језика. 

Реализација и успех на 
матурском/завршном испиту 

 

Ангажовање на реализацији 
акционог плана за ШРП 

Наставници су активно учествовали у изради допуна  
Школског програма. Секције су формиране и раде на основу 
интересовања ученика. Наставници подстичу ученике да 
постављају себи циљеве у учењу  као и да процењују свој 
напредак у односу на постављене циљеве. 

Стручно усавршавање на 
нивоу стручног већа 

Наставници су предали  извештаје о стручном усавршавању 
за друго полугодиште. Стално стручно усавршавање 
остварује се активностима у оквиру установе и ван установе. 
На свака три месеца се попуњавају извештаји о стручном 
усавршавању, а податке обрађује Тим за стручно 
усавршавање. Детаљни подаци о стручном усавршавању у 
установи и ван ње налазе се код Тима за стручно 
усавршавање. 

Угледни часови: јаке и слабе 
стране 

 У току школске године наставници су одржали угледне 
часове и угледне активности: 
- Мирјана Скоковић - 13.06.2022. у одељењу 2г, угледни час-
Writing: A reader’s comment 
- Дубравка Ковачевић - 30.09 2021. у одељењу 4е1, угледна 
активност-одговоран однос према здрављу-Staying healthy 
- Ивана Матијевић - 13.06.2022. у одељењу 1е1, угледни час-
Revision 
- Милена Миливојевић - 01.10.2021. у одељењу 3е1, угледна 
активност-родна равноправност-Reading and speaking: The 
mini revolution 

Менторски рад  

Реализација мера за 
унапређење рада 

На састанцима стручних органа предлагане су мере за 
унапређење рада и те мере су реализоване. 

Активности у области 
самовредновања 

Области самовредновања у школској 2021/2022. години су: 
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свих 6 области и СВ учествује у активностима 
самовредновања. 

Сарадња са другим стручним 
већима, органима и 
тимовима 

Стручно веће има добру сарадњу са осталим стручним 
већима, органима и тимовима на нивоу школе. 

 

3) Стручно веће наставника физичког васпитања 
Стручно веће наставника Физичког васпитања 

Руководилац СВ: Небојша Зарић 

Наставници одговорни за извештај:   

Ивештај за 
1. I полугодиште 

 
2. II полугодиште 

+ 3.Крај школске 
године 

+ 
Број састанака  6 7 13 

 

Време 
реализације 

Одржан састанак или 
реализована активност 

Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар 
14.9.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Октобар 
30.10.2021. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног већа, 

Маријана Симовић 
Алексић 

Новембар 
08.11.2021. 

Одржан састанак 
Ванредни састанак 

са директором 
школе 

Чланови стручног већа, 
директор 

Новембар 
16.11.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Децембар 
14.12.2021. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног већа и 

Маријана Симовић 
Алексић 

Децембар 
24.12.2021. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног већа и 

Маријана Симовић 
Алексић 

Јануар 
28.01.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Фебруар 
11.02.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Март 
25.03.2022. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног већа, 

Маријана Симовић 
Алексић 

Април 
22.04.2022. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног већа, 

Симовић Алексић 

Мај 
18.05.2022. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног већа, 

Маријана Симовић 
Алексић 

Јун 
27.06.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Август 
24.08.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 
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Време 
реализације 

Одржан састанак или 
реализована активност 

Начин реализације Носиоци реализације 

Коментар о реализацији: Да се више ученика укључи у рад секција. 

 

Реализација и закључци о раду и предлози за унапређење рада  стручног већа  

Подела предмета на 
наставнике и планирање 
реализације наставе 

Подела предмета на наставнике је направљена на основу 
предлога предметних наставника који је разматран на 
састанку одржаном крајем јуна и у августу. 

Организација рада по 
кабинетима 

Успостављена је сарадња рада са другом школом у одабиру 
термина за секције као и за месечно коришћење сала... 

Реализација наставе и начин 
побољшања 

Настава је у потпуности реализована и договорена је 
реализација наставе и модели за њено побољшање. 
Стручно веће је разматрало могућности и начине да се 
побољша настава и успех ученика, као и однос ученика 
према раду. Побољшање наставе ће се реализовати кроз 
планиране посете угледним часовима, сталним стручним 
усавршавањем наставника, применом различитих метода 
рада као и мотивисањем ученика да редовно долазе на 
секције... 

Коришћење наставних 
средстава и опреме 

Наставници су обавештени која наставна средства и опрему  
могу користити у настави. 

Успех по предметима и мере 
за побољшање 

Успех је на задовољавајућем нивоу... и разматран је успех 
ученика по предметима као и предложене су мере за 
побољшање 

Допунски и додатни рад  

Рад секција Донета је одлука да се што већа пажња посвети раду свих 
секција и да се више ученика укључи у рад секција 

Такмичења ученика  Секције су оствариле веома запажене резултате... 

Реализација и успех на 
матурском/завршном испиту 

 

Ангажовање на реализацији 
акционог плана за ШРП 

 

Стручно усавршавање на 
нивоу стручног већа 

Наставници су предали извештаје о стручном усавршавању 
за крај школске године. Детаљни подаци о стручном 
усавршавању у установи и ван ње налазе се код тима за 
стручно усавршавање. 

Угледни часови: јаке и слабе 
стране 

Одржани су угледни часови. Наставници разматрају нове, 
иновативне идеје за реализацију ових часова. 

Менторски рад  

Реализација мера за 
унапређење рада 

Наставници ће анализирати које мере могу побољшати за 
квалитет рада. 

Активности у области 
самовредновања 

Чланови СВ учествују у активностима самовредновања. 

Сарадња са другим стручним 
већима, органима и 
тимовима 

Сарадња стручног већа са другим стручним већима и 
тимовима је на завидном нивоу... 
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4) Стручно веће наставника математике и информатике  
Стручно веће наставника математике и информатике 

Руководилац СВ: Наташа Јешић 

Наставници одговорни за извештај:  Наташа Јешић 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

 
2. II полугодиште 

 3.Крај школске 
године 

Х 
Број састанака 5 7 12 

 

Време 
реализације 

Одржан састанак или 
реализована активност 

Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар 
14.9.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Октобар 
28.10.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Новембар 
8.11.2021. 

Одржан састанак 
Ванредни састанак са 

директором школе 
Чланови стручног већа, 

директор 

Новембар 
23.11.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Децембар 
20.12.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Фебруар 
3.2.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Фебруар 
21.2.2022. 

Састанак је одржан преко 
платформе Microsoft Office 
365, преко Тимса као видео 

позив 

У складу са планом Чланови стручног већа 

Март 
8.3.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Мај 
10.5.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Мај 
17.5.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Јун 
29.6.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Август 
29.8.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Коментар о реализацији:  
Све активности стручног већа  за школску 2021/2022.су реализоване планираном динамиком. 
Закључно са 31.8.2022.године стручно веће је одржало 12 састанка. 

 

Реализација и закључци о раду и предлози за унапређење рада стручног већа  

Подела предмета на 
наставнике и планирање 
реализације наставе 

Подела предмета на наставнике је направљена на основу 
предлога предметних наставника који је разматран на 
састанку одржаном у јулу 2022. године. 

Организација рада по 
кабинетима 

Наставници изводе наставу математике у специјализованим 
учионицама, а наставу информатике у  кабинету за 
информатику према распореду часова. За сваку учионицу и 
кабинет постоји наставник који је задужен да води рачуна о 
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том кабинету (учионици): 311-Наташа Гавриловић; 306-
Ђорђе Марковић; 211-Марина Јевремовић Раковић 
 Осим тога наставници на сваком часу уносе запажања на 
формуларима који се налазе у кабинету. 

Реализација наставе и начин 
побољшања 

Настава је реализована према плану. Посебно је истакнута 
важност благовременог постављања материјала на 
платформу, да би ученици који прате наставу онлајн могли 
да се на време упознају са њим (односи се на време када је 
на снази била онлајн настава). Побољшање наставе  ће се 
реализовати кроз планиране посете угледним часовима, 
анализом и разменом искуства на стручном већу, сталним 
стручним усавршавањем наставника,  мотивисањем ученика 
да редовно долазе на допунску и додатну наставу.  

Коришћење наставних 
средстава и опреме 

Чланови стручног већа на часовима користе расположива 
наставна средства и опрему. 

Успех по предметима и мере 
за побољшање 

Стручно веће разматра успех ученика у оквиру свог стручног 
већа након сваког класификационог периода. На крају 
другог полугодишта успех је био бољи него на крају првог 
полугодишта. Мере за побољшање успеха се разматрају на 
састанцима стручног већа, а као најважнија је наведена 
мотивисање ученика да редовно похађају часове допунске 
наставе. 

Допунски и додатни рад Часови допунског и додатног рада су реализовани према 
структури 40-часовне радне недеље.  
Број планираних и одржаних часова допунске и додатне 
наставе у току другог полугодишта је посебно истакнут. 

Рад секција Секција је радила у складу са планом и програмом. 

Такмичења ученика  Ове школске године је организовано школско такмичење на 
коме је учствовало 17 ученика и такмичење „Мислиша“. 

Реализација и успех на 
матурском/завршном испиту 

/ 

Ангажовање на реализацији 
акционог плана за ШРП 

/ 

Стручно усавршавање на 
нивоу стручног већа 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима у 
оквиру установе и ван установе. 
Осим тога на свака три месеца ће се попуњавати извештаји о 
стручном усавршавању,а податке обрађује тим за стручно 
усавршавање. Усавршавање у установи се реализује у складу 
са Правилником.  

Угледни часови: јаке и слабе 
стране 

Одржано је 6 угледних часова и они су посебно истакнути у 
извештају за 2. полугође. 

Менторски рад Ове школске године није било менторског рада. 

Реализација мера за 
унапређење рада 

Стручно веће је захваљујући електронској платформи 
побољшало међусобну комуникацију.  

Активности у области 
самовредновања 

СВ учествује у активностима самовредновања. 



    
Техничка школа Извештај о раду школе 
Ужице Школска 2021/2022. 

 

© Техничка школа Ужице  Страна 54 од 321 

Извештај о раду школе 2021 2022  

 

Сарадња са другим стручним 
већима, органима и 
тимовима 

Стручно веће математике и информатике има добру 
сарадњу са осталим стручним већима, органима и тимовима 
на нивоу школе. 

 

5) Стручно веће наставника природних наука 
Стручно веће наставника Српског језика и књижевности 

Руководилац СВ: Јасминка Менђан Павловић 

Наставници одговорни за извештај:  Јасминка Менђан Павловић 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

 
2. II полугодиште 

 3.Крај школске 
године 

х 
Број састанака 4 6 10 

 

Време 
реализације 

Одржан састанак или 
реализована активност 

Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар 
13.9.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Октобар 
15.10.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Новембар 
8.11.2021. 

Одржан састанак 
Ванредни састанак са 

директором школе 
Чланови стручног већа, 

директор 

Новембар 
12.11.2021. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног већа 

Јануар 
24.1.2022. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног већа 

Март 
24.3.2022. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног већа 

Мај 
20.5.2022. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног већа 

Јун 
23.6.2022. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног већа 

Август 
18.8.2022. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног већа 

Август 
31.8.2022. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног већа 

Коментар о реализацији:  
Aктивности стручног већа планиране за школску 2021/2022. године су реализоване 
предвиђеном динамиком. Стручно веће природних наука је одржало 10 састанака. 

 

Реализација и закључци о раду и предлози за унапређење рада  стручног већа  

Подела предмета на 
наставнике и планирање 
реализације наставе 

Подела предмета на наставнике направљена је на основу 
предлога предметних наставника.  

Организација рада по 
кабинетима 

Током првог полугодишта часови су реализовани у 
учионицама у којима су била распоређена одељења и није 
било кабинетске наставе. Током другог полугодишта настава 
је била кабинетска. Часови хемије су реализовани у 
кабинету 106, часови физике у 113, биологије и географије у 
110. За сваки кабинет је задужен по један наставник који у 
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њему изводи наставу. За кабинет 106 задужена је Гордана 
Ћитић, за 113 Радомир Тошић, а за кабинет 110 Гордана 
Остојић и Марина Јешић. У свакој учионици постоји папир на 
коме се води евиденција о присуству наставника, одељења 
и запажања о стању инвентара и опреме.   

Реализација наставе и начин 
побољшања 

Стручно веће је на сваком састанку разматрало могућности и 
начине да се побољша настава и успех ученика, као и однос 
ученика према раду. Сви часови су реализовани планираном 
динамиком и у складу са изменама школског календара у 
месецу новембру. Побољшање наставе  ће се реализовати 
кроз планиране посете угледним часовима, анализом и 
разменом искустава након одржаних угледних часова, 
сталним стручним усавршавањем наставника, применом 
различитих метода и техника рада на часовима као и 
мотивисањем ученика да редовно долазе на допунску 
наставу. 

Коришћење наставних 
средстава и опреме 

Чланови стручног већа на часовима користе сва 
расположива наставна средства и опрему. У овој школској 
години реализована су сва три модела наставе. 

Успех по предметима и мере 
за побољшање 

Стручно веће разматра успех ученика на састанку стручног 
већа након сваког класификационог периода. На крају 
другог полугодишта успех је био бољи него на крају првог 
полугодишта. Мере за побољшање успеха се разматрају на 
састанцима стручног већа, а као најважнија је наведена 
мотивисање ученика да редовно похађају часове допунске 
наставе. 

Допунски и додатни рад Часови допунског и додатног рада су реализовани у складу 
са структуром 40-часовне радне недеље наставника и 
потребама ученика. Наставници имају обавезу да реализују 
часове допунске наставе иако није планирана у структури 
40-часовне радне недеље, уколико ученици из њиховог 
предмета имају недовољне оцене. Број планираних и 
одржаних часова допунске и додатне наставе у току школске 
године је садржан у посебном документу. 

Рад секција У овој школској години радиле су 3 секције – биолошко-
еколошка (руководилац Гордана Остојић), географска 
(руководилац Марина Јешић) и савремена физика 
(руководиоци Радомир Тошић и Јасминка Менђан 
Павловић). Руководиоци секција су израдили извештаје о 
раду који су постављени на школској платформи и саставни 
су део извештаја о раду школе. 

Такмичења ученика  За такмичења није било заинтересованих ученика. 
 

Реализација и успех на 
матурском/завршном испиту 

/ 

Ангажовање на реализацији 
акционог плана за ШРП 

/ 
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Стручно усавршавање на 
нивоу стручног већа 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима у 
оквиру установе и ван установе. Сваки члан већа води 
евиденцију о свом стручном усавршавању и  периодично 
попуњава извештај  који се поставља на школску платформу 
у одговарајућу фасциклу. 
Детаљни подаци о стручном усавршавању у установи и ван 
ње налазе се у евиденцији тима за професионални развој. 
Члан стручног већа Јасминка Менђан Павловић је члан тог 
тима и испред педагошког колегијума је била задужена да 
прати стручно усавршавање наставника и стручних 
сарадника и о томе извештава директора школе. 

Угледни часови: јаке и слабе 
стране 

У оквиру стручног већа су одржана 2 угледна часа, а 
наставници су посетили часове других колега након којих је 
извршена анализа часова, размена искустава о примени 
различитих дидактичко-методичких решења на часу и 
заједнички попуњен упитник о процени наставног часа. 

Менторски рад Нема. 

Реализација мера за 
унапређење рада 

/ 
 

Активности у области 
самовредновања 

СВ учествује у активностима самовредновања. 

Сарадња са другим стручним 
већима, органима и 
тимовима 

Стручно веће природних наука има добру сарадњу са 
осталим стручним већима, органима и тимовима на нивоу 
школе. 

 

6) Стручно веће наставника друштвених наука и уметности 
Стручно веће наставника друштвених наука и уметности 

Руководилац СВ:  Миле Остојић, Биљана Николић 

Наставници одговорни за извештај:  М. Остојић, Б. Николић, Е. Андрић 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

 
2. II полугодиште 

 3.Крај школске 
године 

 
Број састанака 5 8 13 

 

Време 
реализације 

Одржан састанак или 
реализована активност 

Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар 
07.9.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Октобар 
18.10.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Новембар 
08.11.2021. 

Одржан састанак 
Ванредни састанак са 

директором школе 
Чланови стручног већа, 

директор 

Новембар 
22.11.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Децембар 
07.12.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Јануар 
25.1.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 
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Време 
реализације 

Одржан састанак или 
реализована активност 

Начин реализације Носиоци реализације 

Фебруар 
21.2.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Март 
23.3.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Април 
19.4.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Мај 
10.5.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Јун  
03.6.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Јун  
22.6.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Август 
29.8.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Коментар о реализацији:  
Све активности стручног већа планиране за прво полугодиште школске 2021/2022. године су 
реализоване планираном динамиком. 
Закључно са 29.08.2022. године стручно веће је одржало 13 састанака. 

Реализација и закључци о раду и предлози за унапређење рада стручног већа  

Подела предмета на 
наставнике и планирање 
реализације наставе 

Подела предмета на наставнике је направљена на основу 
предлога предметних наставника који је разматран на састанку 
одржаном у августу 2021. године. 

Организација рада по 
кабинетима 

Наставници задужени за организацију у кабинетима:  
Миле Остијић (учионица 111), вероучитељ Дарко Глукчевић 
(учионица 114) 

Реализација наставе и начин 
побољшања 

Стручно веће је на сваком састанку разматрало могућности и 
начине да се побољша настава и успех ученика, као и однос 
ученика према раду. Сви часови су реализовани планираном 
динамиком. Побољшање наставе  ће се реализовати кроз 
планиране посете угледним часовима, анализом и разменом 
искуства  након одржаних угледних часова, сталним стручним 
усавршавањем наставника, применом различитих метода и 
техника рада на часовима као и мотивисањем ученика да 
редовно долазе на допунску и додатну наставу. 
Закључено је да је потребно наставити и побољшати корелацију 
између појединих наставних предмета. 

Коришћење наставних 
средстава и опреме 

Чланови стручног већа на часовима користе сва расположива 
наставна средства и опрему. 

Успех по предметима и мере 
за побољшање 

Стручно веће разматра успех ученика након сваког 
класификационог периода. Детаљни извештај о успеху на крају 
класификационих периода су саставни део записника стручног 
већа. 
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Допунски и додатни рад На нивоу стручног већа током првог полугодишта школске 
2021/22. године одржан је одређен број часова допунске и 
додатне наставе.  
Додатна настава:   Верска настава (4 часа – планирано), Ликовна 
култура (6 часова – планирано). 
Допунска настава: Историја ( 10 часова  – није планирано) 
Ликовна култура (1 час допунске наставе   – није планирано) 
Сви наставници су реализовали часове допунског рада у складу 
са 40-часовном радном недељом.  
Због новонасталих потреба ученика поједини наставници 
морали су да организују или повећају број часова допунске 
наставе из предмета из којих су ученици имали недовољне 
оцене  или су били неоцењени након првог класификационог 
периода. 
 Сви ученици са недовољним оценама су упућени на допунску 
наставу.  
Закључак стручног већа је да мали број ученика редовно 
долазио на часове допунске наставе током школске године. 

Рад секција У оквиру рада овог стручног већа организована је секција из 
Предузетништва. Руководилац секције је професорка Биљана 
Николић. Секције су радиле у складу са планом и програмом.  

Такмичења ученика   У оквиру наставног предмета Предузетништво, ученици су 
постигли значајне резултате на такмичењима. Ментор је 
професорка Биљана Николић. 
На такмичењу Пословни изазов југозападна Србија ученице и 
ученици 4е1 одељења Ана Опанчина, Мина Миловић, Јована 
Панић, Филип Стојадиновић и Петар Стојановић освојили су 
друго место и пласман на Републичко такмичење. Задатак 
ученика био је да осмисле производ или услугу која је 
намењена оснаживању девојчица и жена поштујући концепт 
који удружује економски развој, заштиту животне средине и 
друштвену одговорност. Наши ученици су вицешампиони овог 
такмичења захваљујући идеји о промовисању асертивног 
начина размишљања код деце и младих у Србији путем 
едукативних радионица и дигиталног садржаја.  
Иузетно значајно за школу и све њене ученице  je што је школа 
укључена у пројекат Girls Go Circular. Програм који се од ове 
школске године спроводи у Бугарској, Грчкој, Мађарској, 
Италији, Пољској, Португалу, Румунији и Србији. Реч је о 
програму Girls Go Circular који је намењен оснаживању 
девојчица и девојака у области СТЕМ дисциплина (Наука, 
Технологија, Инжењерство и Математика). Поред тога, ученице 
Татјана Сокић, Марија Тановић, Милена Ресановић и Милица 
Васиљевић из 2е1 одељења су учествовале у такмичење ,,Hack 
IT Girls“, еколошком изазову за ученице средњих школа широм 
Србије. 

Реализација и успех на 
матурском/завршном испиту 

 

https://www.ja-serbia.org/girls-go-circular-da-li-ste-spremni-za-projekat-godine/
https://www.ja-serbia.org/girls-go-circular-da-li-ste-spremni-za-projekat-godine/
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Ангажовање на реализацији 
акционог плана за ШРП 

Наставници су активно учествовали у изради допуна  Школског 
програма, секције су формиране и раде на основу 
интересовања ученика. 
Наставници подстичу ученике да постављају себи циљеве у 
учењу  и подстичу ученике да процењују свој напредак у односу 
на постављене циљеве.  

Стручно усавршавање на 
нивоу стручног већа 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима у 
оквиру установе и ван установе. Сваки члан већа води 
евиденцију о свом стручном усавршавању. На свака три месеца 
се попуњава извештај о стручном усавршавању, а податке 
обрађује тим за стручно усавршавање. 
Детаљни подаци о стручном усавршавању у установи и  ван ње 
налазе се код тима за стручно усавршавање. 

Угледни часови: јаке и слабе 
стране 

Угледи часови биће организовани током другог полугодишта. 

Менторски рад Менторски рад се одвијао  планираном динамиком по 
утврђеној процедури. 

Реализација мера за 
унапређење рада 

Наставници континуирано воде дискусију о мерама за 
унапређење рада. 

Активности у области 
самовредновања 

Области самовредновања у школској 2021/2022. години су све 
области које се вреднују. Професорка Марија Жунић је члан 
тима за самовредновање и учествује у  свим планираним 
активностима тима. 

Сарадња са другим стручним 
већима, органима и 
тимовима 

Стручно веће друштвених наука и уметности има добру 
сарадњу са осталим стручним већима, органима и тимовима на 
нивоу школе. 

7) Стручно веће наставника машинства и обраде метала 

Стручно веће наставника машинства и обраде метала 

Руководилац СВ:  Соња Шопаловић 

Наставници одговорни за извештај:   

Ивештај за 
1. I полугодиште 

 
2. II полугодиште 

 3.Крај школске 
године 

x 
Број састанака 4 6 10 

 

Време 
реализације 

Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар 
22.09.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Новембар 
7.11.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Новембар 

08.11.2021. 
Одржан састанак 

Ванредни састанак са 
директором школе 

Чланови стручног већа, 
директор 

Децембар 
16.12.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Јануар 
20.01.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 
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Време 
реализације 

Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације 

Фебруар 
9.02.2022. 

Заједнички састанак СВ 

машинства и СВ практична 

настава у машинству са 

директором школе  

(набавка опреме у 
машинску радионицу) 

У складу са планом 
Директор школе, 

чланови стручног већа 

Март 
21.03.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Мај 
12.05.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Јун 
28.06.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Август 
29.08.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Коментар о реализацији:  

Све планиране активности су реализоване 

Реализација и закључци о раду и предлози за унапређење рада  стручног већа  

Подела предмета на 
наставнике и планирање 
реализације наставе 

Све реализовано по школском плану рада (примерено 
тренутној ситуацији) 

Организација рада по 
кабинетима 

Настава је реализована у кабинетима по утврђеном 
распореду 

Реализација наставе и начин 
побољшања 

Сви предвиђени планови и програми су реализовани 

Коришћење наставних 
средстава и опреме 

Наставна средства и опрема је коришћена у складу са 
потребама 

Успех по предметима и мере 
за побољшање 

Постигнут је солидан успех по предметима, мере за 
побољшање-корелација између предмета 

Допунски и додатни рад У складу са 40-то часовном радном недељом, као и по 
потреби 

Рад секција У складу са Годишњим програмом рада школе 

Такмичења ученика  Организоваће се у другом полугодишту 

Реализација и успех на 
матурском/завршном испиту 

Реализовано 

Ангажовање на реализацији 
акционог плана за ШРП 

По плану и програму 

Стручно усавршавање на 
нивоу стручног већа 

Сви  наставници се самостално стручно усавршавају у току 
ове школске године,већином преко on-line семинарa 

Угледни часови: јаке и слабе 
стране 

У другом полугодишту интензивирати број часова и тада ће 
се извршити потпунија анализа 

Менторски рад  

Реализација мера за 
унапређење рада 

Све предложене мере у највећој могућој мери реализоване 
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Активности у области 
самовредновања 

Све планирано урађено 

Сарадња са другим стручним 
већима, органима и 
тимовима 

Стручно веће је остварило добру сарадњу са другим 
стручним већима, органима и тимовима у школи 

8) Стручно веће наставника електротехнике 

Стручно веће наставника електротехнике 

Руководилац СВ: Братислав Стаменковић 

Наставници одговорни за извештај:  Братислав Стаменковић 

Извештај за 
1. I полугодиште 

 
2. II полугодиште 

 3.Крај школске 
године 

x 
Број састанака 5 6 11 

 

Време 
реализације 

Одржан састанак или 
реализована активност 

Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар 
20.09.2021. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног 

већа 

Октобар 
19.10.2021. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног 

већа 

Новембар 
08.11.2021. 

Одржан састанак 
Ванредни састанак са 
директором школе 

Чланови стручног 
већа, директор 

Новембар 
15.11.2021. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног 

већа 

Децембар 
13.12.2021. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног 

већа 

Фебруар 
03.02.2022. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног 

већа 

Април 
07.04.2022. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног 

већа 

Мај 
11.05.2022. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног 

већа 

Јун 
16.06.2022. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног 

већа 

Јун 
27.06.2022. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног 

већа 

Август 
18.08.2022. 

Одржан састанак У складу са планом 
Чланови стручног 

већа 

Коментар о реализацији: 

Све је реализовано у складу са планом стручног већа. 

Реализација и закључци о раду и предлози за унапређење рада  стручног већа  

Подела предмета на 
наставнике и планирање 
реализације наставе 

Подела је извршена у складу са нормативима. 

Организација рада по 
кабинетима 

Организација рада по кабинетима је у складу са распоредом 
часова и просторним могућностима . У свакој учионици се 
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налазе  формулари где  предметни наставници и одељењске 
старешине могу да запишу запажања о стању инвентара  и 
опреме у учионици. Наставници су такође упознати са 
процедуром , шта треба урадити у колико се деси да се 
нешто од опреме или инвентара поквари, поломи или сл. 

Реализација наставе и начин 
побољшања 

Стручно веће је на сваком састанку разматрало могућности и 
начине да се побољша настава и успех ученика, као и однос 
ученика према раду. Сви часови су реализовани планираном 
динамиком према плану и програму из ГПР-а. 
Побољшање наставе  је могуће реализовати кроз планиране 
посете угледним часовима, анализом и разменом искуства 
на након одржаних угледних часова, сталним стручним 
усавршавањем наставника, применом различитих метода и 
техника рада на часовима као и мотивисањем ученика да 
редовно долазе на допунску и додатну наставу. 
Закључено је да је потребно наставити и побољшати 
корелацију између појединих стручних предмета. 

Коришћење наставних 
средстава и опреме 

Наставна средства и опрема се користе у складу са 
потребама. 

Успех по предметима и мере 
за побољшање 

Успех је задовољавајући. Организација допунске наставе. 

Допунски и додатни рад Реализовани у потпуности, по решењима. 
Одржано је 228 часова допунске наставе и 14 часова 
додатне наставе. Одржано је 139 часова припремне наставе, 
38 часова за поправни испит и 25 часова за разредни испит. 

Рад секција Секције су радиле у складу са планом и програмом. 
Секција за практичну електронику – Ивана Аџић и Весна 
Ћубић 
Секција за савремене телекомункације, рачунарску технику 
и роботику – Момир Бабић и Душица Николић 

Такмичења ученика  Школско такмичење из Основа електротехнике 2 – Милија 
Вермезовић 

Реализација и успех на 
матурском/завршном испиту 

Матурски испити су успешно организовани и реализовани. 
Сви ученици, из сва три образовна профила су положили 
Матруске испите у јуну месецу. 

Ангажовање на реализацији 
акционог плана за ШРП 

Наставници стручног већа активно су учествовали у 
реализацији акционог плана за ШРП. У овој школској години 
усвојен је нови школски програм за  

Стручно усавршавање на 
нивоу стручног већа 

Чланови стручног већа су се усавршавали у оквиру установе 
и ван установе и у складу са личним плановима 
професионалног усавршавања. Извештаје наставника о 
стручном усавршавању за друго полугодиште се налазе на е 
платформи , а детаљни подаци о стручном усавршавању у 
установи и ван ње налазе се у документацији Тима за 
стручно усавршавање. 

Угледни часови: јаке и слабе 
стране 

Највеће оцене   и наставници и ученици дали су за 
индикаторе 2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења 
и зашто то што је планирано треба да се научи;2.1.2. 
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Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове и 
2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и 
слободно изношење мишљења. Најмањом оценом ученици 
су оценили индикатор 2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у 
учењу. Најмањом оценом наставници  су оценили индикатор 
2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу и 2.4.5. Ученик 
уме критички да процени свој напредак и напредак осталих 
ученика. 

Менторски рад Ове године ментор је била Светлана Петровић колеги 
Михаилу Аџићу. 

Реализација мера за 
унапређење рада 

Веће је реализовало мере за унапређење рада. 

Активности у области 
самовредновања 

Чланови стручног већа су учествовали у изради извештаја о 
самовредновању 
У школској 2021/2022.години вршило се самовредновање 
свих 6 области самовредновања.  Чланови  Тима за 
самовредновање су Братислав Стаменковић, Ивана Аџић, 
Момир Бабић и Михаило Аџић и учествовали су у свим 
планираним активностима тима. 

Сарадња са другим стручним 
већима, органима и 
тимовима 

Као и до сада коректна. 

9) Стручно веће наставника металургије, графичарства и обраде дрвета 

Стручно веће наставника металургије, графичарства и обраде дрвета 

Руководилац СВ:  Љиљана Зекић 

Наставници одговорни за извештај:  Љиљана Зекић, Ана Петровић 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

 
2. II полугодиште 

 3.Крај школске 
године 

* 
Број састанака 5 6 11 

 

Време 
реализације 

Одржан састанак или 
реализована активност 

Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар 
21.09.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Октобар 
28.10.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Новембар 
08.11.2021. 

Одржан састанак 
Ванредни састанак са 

директором школе 
Чланови стручног већа, 

директор 

Новембар 
30.11.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Децембар 
27.12.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Фебруар 
24.02.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Април 
07.04.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 
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Време 
реализације 

Одржан састанак или 
реализована активност 

Начин реализације Носиоци реализације 

Април 
26.04.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Мај 
09.05.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Јун 
27.06.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Август 
29.08.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Коментар о реализацији:  
Aктивности стручног већа   планиране за школску 2021/2022. године су реализоване  
предвиђеном динамиком. Стручно веће металургије, графичарства и обраде дрвета је одржало 
11 састанака већа. 

Реализација и закључци о раду и предлози за унапређење рада  стручног већа  

Подела предмета на 
наставнике и планирање 
реализације наставе 

Подела предмета на наставнике је направљена на основу 
предлога предметних наставника који је разматран на 
састанку одржаном у јуну  2021. године. 

Организација рада по 
кабинетима 

Због услова пандемије и мера безбедности ученика и 
наставника настава је у првом полугодишту  организована на 
начин да ученици који су долазили у школу, часове су 
реализовали без промене учионица према направљеном 
распореду, а други део ученика наставу је пратио онлајн на 
Тимсу. У другом полугодишту настава је организована у 
школи  по кабинетима и учионицама  у складу са 
распоредом часова и просторним могућностима . У свакој 
учионици се налазе  формулари где  предметни наставници 
и одељењске старешине могу да запишу запажања о стању 
инвентара  и опреме у учионици. Наставници су такође 
упознати са процедуром , шта треба урадити у колико се 
деси да се нешто од опреме или инвентара поквари, поломи 
или сл. 
Са опремом у учионицама се мора поступати пажљиво а 
посебно се мора водити рачуна о рачунарима  у 108м и 
штафелајима  и другој графичкој  опреми у 108в. Наставник 
Никола Ћосић је задужен за специјализовани 108 м кабинет, 
где ученици из подручја рада графичарства реализују 
часове. 

Реализација наставе и начин 
побољшања 

Стручно веће је на сваком састанку разматрало могућности и 
начине да се побољша настава и успех ученика, као и однос 
ученика према раду. Сви часови су реализовани планираном 
динамиком према плану и програму из ГПР-а. Ученици из 
подручја рада металургија и обрада дрвета практичну 
наставу су реализовали у привредним субјектима из града и 
околине. 
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Побољшање наставе  је могуће реализовати кроз планиране 
посете угледним часовима, анализом и разменом искуства 
на након одржаних угледних часова и активности, сталним 
стручним усавршавањем наставника, применом различитих 
метода и техника рада на часовима као и мотивисањем 
ученика да редовно долазе на допунску и додатну наставу. 
Закључено је да је потребно наставити и побољшати 
корелацију између појединих стручних предмета. 

Коришћење наставних 
средстава и опреме 

Чланови стручног већа на часовима користе сва 
расположива наставна средства и опрему, а ученици који 
практичну наставу обављају у привредним друштвима су 
користили сву доступну опрему у погонима. 

Успех по предметима и мере 
за побољшање 

Стручно веће разматра успех ученика у ова три подручја 
рада након сваког класификационог периода. Детаљни 
извештај о успеху на крају класификационих периода су 
саставни део записника стручног већа. 
На крају другог  полугодишта 2021/2022. успех ученика је 
следећи: 
Подручје рада графичарство: 
Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање 
1г-сви ученици завршили разред, средња оцена 3,91. 
Техничар за обликовање графичких производа 
2г- сви ученици завршили разред, средња оцена 3,62. 
Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање 
3г- сви ученици завршили разред, средња оцена 4,21 
Техничар за  обликовање графичких производа 
4г- сви ученици завршили разред, средња оцена 4,32. 
Подручје рада металургија:  
 Техничар за контролу у металургији  
2т – сви ученици завршили разред, средња оцена 3,42. 
Оператер за прераду метала 
1т- сви ученици завршили разред, средња оцена 3,43. 
3т – сви ученици завршили разред, средња оцена 3,86. 
Подручје рада обрада дрвета: 
Оператер за  израду намештаја 
1д- сви ученици завршили разред, средња оцена 2,86 
2д- сви ученици завршили разред, средња оцена 3,50 
3д-сви ученици су завршили разред, средња оцена 3,15. 

Допунски и додатни рад На нивоу стручног већа одржан је већи број часова допунске 
наставе 141, од планираног броја 56, а још 34 часа нису 
одржана јер ученици нису били присутни. Према плану је  
одржано 27 часова  додатне наставе.  Наставници су 
реализовали часове допунског рада у складу са 40-часовном 
радном недељом и према потреби због недовољних оцена 
из предмета из  којих допунска настава првобитно није била 
планирана. Сви ученици са недовољним оценама су били 
упућени на допунску наставу.  
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Закључак стручног већа је да је веома мали број ученика 
редовно долазио на часове допунске наставе. Одржано је и 
83 часа припремне наставе и 22 консултативне наставе за 
завршни или матурски испит. 

Рад секција У оквиру подручја рада графичарство ради секција 
Графичко-дизајнерска (руководилац –Никола 
Ћосић).Секција је  радила   у складу са планом и програмом. 
Руководилац секције  поред записника предаје извештај о 
раду секције. 

Такмичења ученика  У подручју рада графичарство је организовано школско 
такмичење где су  одређени  ученици за републичко 
такмичење Дуња Бошњаковић и Ивана Јолић. Од 27.04.-
29.04.2022. у нашој школи је организовано  26. Републичко 
такмичењу у подручју рада графичарство. Друго место 
екипно су освојиле  Дуња Бошњаковић и Ивана Јолић, а 
појединачно Дуња Бошњаковић треће место -теорија и 
практичан рад и четврто место Ивана Јолић -теорија и 
практичан рад. 
Од 08.04.2022. до 10.04.2022. у Краљеву је организовано је 
24. Републичко такмичење у подручју рада шумарство и 
обрада дрвета и ученици су постигли изузетне резултате. 
Петар Зарић  је освојио прво место у сегменту Столарство-
практичан рад и треће место из предмета Техничко цртање, 
а  Александр Витезовић је  освојио друго место на 
такмичењу из подручја- Технологија рада. На екипном квиз-
такмичењу из предмета Финална обрада дрвета, наша 
школа је освојила  4.место, а у збирном пласману 1. место на 
24. Републичком такмичењу. 

Реализација и успех на 
матурском/завршном испиту 

У подручју рада металургија ученици ОПМ одељења су 
полагали завршни испит, сви положили, средња оцена 4,74. 
У подручју рада шумарство и обрада дрвета сви ученици 
ОИН   су положили завршни испит, средња оцена 3,73. У 
подручју рада графичарство матурски испит су полагали 
ученици ТОГП , сви положили са просечном оценом 4,22. 

Ангажовање на реализацији 
акционог плана за РПШ 

Наставници  стручног већа активно  учествују  у реализацији 
РПШ и СА за РШП. У овој школској години није било допуна 
и измена   Школског програма за подручја рада нашег 
стручног већа. Наставници стално подстичу ученике да 
постављају себи циљеве у учењу  и да процењују свој 
напредак у односу на постављене циљеве.  Наставници 
учествују у свим пројектима, активностима и на семинарима 
којима се развијају и подижу дигиталне компетенције 
наставника и ученика и пројектима од јавног и општег 
значаја. 

Стручно усавршавање на 
нивоу стручног већа 

Сви наставници су на почетку школске године урадили 
лични план стручног усавршавања. Стално стручно 
усавршавање остварује се активностима у оквиру установе и 
ван установе. 
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  Извештаје наставника о стручном усавршавању за друго 
полугодиште се налазе на е платформи , а детаљни подаци о 
стручном усавршавању у установи и ван ње налазе се у 
документацији Тима за стручно усавршавање. 

Угледни часови: јаке и слабе 
стране 

Сви наставници из стручног већа су одржали угледне 
часове:Никола Ћосић je одржао  угледни час  у одељењу 3г 
на тему ,,Дизајн идејног решења банер за промоцију 
здравља или летак“.  Марина Јелисијевић је одржала 
угледни час у одељењу 1т на  тему ,,Појам здравља''. Часови  
одржани у циљу подизања међупредметне компетенције и 
одговорног односа према здрављу. Угледне часове су  
одржали и  Ана Петровић у одељењу 2г, Љиљана Зекић у 
одељењу 1т, Гордана Брадоњић у одељењу 1т, Јелена Јокић 
у одељењу 3мг, Милена Вукотић у одељењу 2г,  Зоран 
Јоксимовић у одељењу 3д и Рада Марковић, одељење 1д. 
Након одржаних угледних часова организовани су разговори  
са   разменом искустава о примени различитих дидактичко-
методичких решења на часу путем анализе, дискусије  и 
заједничким попуњавањем упитника о процени наставног 
часа. Детаљан извештај се налази у документацији стручног 
већа. 

Менторски рад 30.11.2021.године завршен  је менторски рад са 
наставницима  Зораном Јоксимовићем и Радом Марковић, 
са менторима Марином Јелисијевић и Љиљаном Зекић.  
25.11.2021. је започео менторски рада са наставником 
Горданом Брадоњић, а ментор је Љиљана Зекић. У току ове 
школске године одражен је велики део посета часова 
ментора приправнику и обрнуто, а менторски рад ће бити 
настављен следеће 2022/23. године. У циљу оснаживања 
наставника за наставне процесе обуци у школи 
присуствовала Гордана Брадоњић. 

Реализација мера за 
унапређење рада 

Стручно веће ради по плану и програму или указаним 
потребама. Сарадња у оквиру већа је добра. 

Активности у области 
самовредновања 

У школској 2021/2022.години се врши самовредновање свих 
6 области квалитета.  Љиљана Зекић је члан  Тима за 
самовредновање и учествује у  свим планираним 
активностима тима. Предлог нашег стручног већа за 
самовредновање у 2022/2023. години је настава и учење. 

Сарадња са другим стручним 
већима, органима и 
тимовима 

Стручно веће металургије, графичарства и обраде дрвета 
има добру сарадњу са осталим стручним већима, органима 
и тимовима на нивоу школе. 

10) Стручно веће наставника практичне наставе 

Стручно веће наставника практична настава 

Руководилац СВ:  Павле Гавриловић 

Наставници одговорни за извештај:  Павле Гавриловић 

Ивештај за 1. I полугодиште x 2. II полугодиште х x 
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Број састанака 5 5 3.Крај школске 
године 

10 

 

Време 
реализације 

Одржан састанак или 
реализована активност 

Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар 
09.09.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Октобар 
12.10.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Новембар 

08.11.2021. 
Одржан састанак 

Ванредни састанак са 
директором школе 

Чланови стручног већа, 
директор 

Новембар 
25.11.2021. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Децембар 
16.12.2021. 

Одржан састанак 

Ванредна активност је 
била - Предлог  уписа 
за наредну школску 
годину , заједничко 

веће са СВ Машинства 

Чланови стручног већа 

Фебруар 
09.02.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Март 
16.3.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Април 
22.4.2022 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Мај 
11.5.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Јун  
22.6.2022. 

Одржан састанак У складу са планом Чланови стручног већа 

Коментар о реализацији:  
Све активности стручног већа  које су биле планиране за  школску 2021/2022. године су 
реализоване у потпуности предвиђеном динамиком. 
Стручно веће практичне наставе је одржало 9  састанака у  школској 2021/22. 

Реализација и закључци о раду и предлози за унапређење рада  стручног већа 

Подела предмета на 
наставнике и планирање 
реализације наставе 

Подела предмета на наставнике је разматрана на основу 
предлога предметних наставника  на састанку одржаном у  
22.06.2022.године. У току августа дошло до неких корекција 
предлога поделе због распореда часова. 

Организација рада по 
кабинетима 

Наставници су  реализовали наставу у  кабинетима према 
распореду часова. За сваки кабинет постоји наставник који је 
задужен да води рачуна о том кабинету. Павле Гавриловић-
радионица М2, Иван Вучићевић –радионица М1,Момчило 
Аћимовић радионица М3,Стефан Ракић –радионица М4 
Наставници на сваком часу уносе запажања на 
формуларима који се налазе у сваком кабинету. Пред летњи 
распуст машине подмазане и детаљно очишћене. 
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Реализација наставе и начин 
побољшања 

Сви часови су реализовани планираном динамиком. 
Побољшање наставе   се реализовало кроз планиране 
посете угледним часовима, анализом и разменом искуства 
на након одржаних угледних часова, сталним стручним 
усавршавањем наставника.  

Коришћење наставних 
средстава и опреме 

Чланови стручног већа на часовима користе сва 
расположива наставна средства и опрему. 

Успех по предметима и мере 
за побољшање 

Постигнут је солидан успех по предметима, мере за 
побољшање-корелација између предмета.  

Допунски и додатни рад У складу са 40-то часовном радном недељом, као и по 
потреби 

Рад секција У оквиру стручног већа раде три секције: Ауто-мото 
секција(руководилац секције Павле Гавриловић) и Графичко 
– дизајнерска секција (руководилац секције Никола Ћосић) и 
фото секција (руководилац Момчило Аћимовић). Секције су 
радиле у складу са планом и програмом, све планиране 
активности реализоване. Руководиоци секција  поред 
записника предају извештај о раду секције. 

Такмичења ученика  Из области прерада дрвета ученик освојио 1.место на 
републичком такмичењу одржаном у Краљеву. Ученици 
образовног профила ОМО и БЗ нису учествовали на 
републичким такмичењима.  

Реализација и успех на 
матурском/завршном испиту 

Завршни испит  3м3 успешно реализован, сви ученици 
положили. Матурски испити сви успешно реализовани. 

Ангажовање на реализацији 
акционог плана за ШРП 

Наставници су активно учествовали у изради допуна  
Школског програма, секције су формиране и раде на основу 
интересовања ученика. 

Стручно усавршавање на 
нивоу стручног већа 

Сви наставници су на почетку школске године урадили 
лични план стручног усавршавања. Стално стручно 
усавршавање остварује се активностима у оквиру установе и 
ван установе. 
Наставници су предају извештаје о стручном усавршавању за 
прво полугодиште. Детаљни подаци о стручном 
усавршавању у установи и ван ње налазе се код тима за 
стручно усавршавање. 

Угледни часови: јаке и слабе 
стране 

 Угледне часове у току другог  полугодишта одржало већина 
наставника. Предат извештај о угледним часовима Наташи 
Гавриловић. 

Менторски рад Менторски рад код наставника Стефана Ракића – ментор 
Павле Гавриловић 

Реализација мера за 
унапређење рада 

 

Активности у области 
самовредновања 

Чланови стручног већа испуњавају све задатке и обавезе у 
вези области  самовредновања  

Сарадња са другим стручним 
већима, органима и 
тимовима 

Стручно веће практичне наставе  има добру сарадњу са 
осталим стручним већима, органима и тимовима на нивоу 
школе. 
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6.1.4. Стручни актив за развојно планирање 

На почетку школске године формиран је Стручни актив у следећем саставу: Драган 
Туцаковић, Јелена Павловић, Маријана Симовић Алексић, Марина Јелисијевић, Наташа 
Гавриловић, Милена Миливојевић, Ружица Страњаковић, Драгана Бијељић, Зорица Ђурић, Иван 
Савић, Јелена Јокић, Жарко Кнежевић-представник ученичког парламента, Славица 
Димитријевић-представник савета родитеља, Зорица Старчевић-представник школског одбора 

На првом састанку  одређени су  чланови Стручног актива за праћење реализације РПШ  по 
областима и то: 

Програмирање, планирање и извештавање: Јелена Павловић, Марина Јелисијевић 

Настава и учење : Марина Јелисијевић, Иван Савић 

Образовна постигнућа ученика: Ружица Страњаковић, Јелена Јокић 

Подршка ученицима: Маријана Симовић Алексић, Милена Миливојевић 

Етос: Зорица Ђурић, Јелена Јокић 

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима: Јелена 
Павловић, Маријана Симовић Алексић, Наташа Гавриловић, Драгана Бијељић 

Током школске 2021/2022. године одржана су 4 састанка стручног актива и реализоване су 
следеће активности: 

-Праћење реализације акционог плана за РПШ за прво и друго полугодиште  школске 
2021/2022. 

-Израда извештаја о реализованим активностима из акционог плана за прво и друго  
полугодиште, као и израда обједињеног извештаја за Извештај о раду школе  за школску 
2021/2022. годину 

-Припрема састанака Стручног актива за РПШ 

-Извештавање Педагошког колегијума и Наставничког већа 

6.1.5. Стручни актив за развој школског програма 

Наставничко веће именовало је Стручни актив за развој школског програма у следећем 
саставу: Ана Јованетић Марковски, Чедомир Југовић, Жељко Антонијевић, Катарина Новаковић, 
Александра Поповић, Соња Шопаловић, Зоран Јоксимовић, Братислав Стаменковић, Љиљана 
Зекић, Павле Гавриловић, Жељана Николић и Ружица Страњаковић. 

У школској 2022/ 2023. години чланови Стручног актива за развој школског програма и 
предметних наставника је у складу са годишњим планом рада направили анексе школског 
програма који се односе на измене и допуне наставних планова и програма за поједине 
образовне профиле и израђен је нови четворогодишњи ШП где су обједињени сви анекси из 
претходног четворогодишњег циклуса. 
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У подручију рада машинства урађени су анекс програми за: Техничара за индустријску 
роботику- сва четири разреда. У подручију рада електротеника анекс Електротехничар 
информационих технологија – наставни план и програм групе стручних предмети за четврти  
разред и број просветног гласника (9/2020), промена назива за Оператер машинске обраде у 
Оператер машинске обраде резањем -  са изменом у ШП само за стручне предмете. 

Последњим изменама Закона о средњем образовању (СЛ. гласник РС број 129/2021) у 
Школском програму речи "стандард постигнућа" мењају се речима "стандард образовних 
постигнућа" и код речи " ученик са изузетним додаје се "односно посебним" способностима.  

У делу Програм екскурзија додато је "ближе услове и друга питања од значај за 
организацију и остаривање екскурзија у школи уређује министар".  

Нови школски прогам (за период од 2022-2026. год.) достављен је на разматрање 
Наставничком већу 28. јуна 2022. године и  29. јуна 2021. године Савету родитеља, а затим 
Школском одбору на усвајање. 

 У овом периоду СА за развој школског програма је одржао четири састанака на којима је 
извршена подела задатака и анализа реализације истих. 

6.1.6. Педагошки колегијум 

Током школске 2021/2022. године одржано је пет  састанака Педагошког колегијума, и то 
30.9.2021., 29.12.2021., 31.3.2022., 28.6.2022. и 31.8.2022. године.  

На састанцима Педагошког колегијума реализовани су сви планирани садржају у складу 
са ГПР, а њима су присуствовали и други запослени чије је присуство било потребно за тему која 
је планирана за дневни ред.  

Педагошки колегијум разматрао је  питања и давао мишљење у вези са пословима 
директора из члана 126. став 4. тач. 1)–3) и тач. 5)–7) Закона о основама система образовања и 
васпитања.  

Педагошки колегијум чине председници стручних већа  стручних актива, координатори 
стручних тимова и стручни сарадници. Њиме председава директор, а у његовом одсуству, 
помоћник директора.  

Чланови Педагошког колегијума у школској 2021/2022. години су: 

1. Драган Туцаковић, директор школе 12. Јасминка Менђан Павловић - СВ 
природних наука 

2. Јелена Павловић, помоћник директора и 
ППС 

13. Соња Шопаловић - СВ Машинства 

3. Звонислав Поповић, помоћник директора 14. Братислав Стаменковић - СВ 
Електротехнике 

4. Гордана Недић - СВ српског језика и 
књижевности 

15. Љиљана Зекић - СВ Металургија, 
Графичарство и обрада дрвета 

5. Ивана Матијевић - СВ страног језика 16. Павле Гавриловић - СВ Практичне наставе 
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6. Небојша Зарић - СВ физичког васпитања 17. Маријана Симовић Алексић - руководилац 
сектора за обезбеђење квалитета и ППС 

7. Миле Остојић - СВ друштвених наука 18. Јелена Јокић – СА за развојно планирање 

8. Наташа Јешић - СВ математике и 
информатике 

19. Ана Jованетић Марковски - СА за развој 
школског програма 

9. Данијела Продановић - руководилац 
секторског тима Машинства 

20. Татјана Старчевић - руководилац 
секторског тима Електротехника 

10. Марина Jелисијевић - руководилац 
секторског тима Металургије, графичарства и 
обраде дрвета 

21. Оливера Поњавић - руководилац 
секторског тима Практична настава 

11. Ружица Страњаковић – ППС  22. Бранкица Антонијевић – руководилац 
секторског тима од општег значаја 

О раду Педагошког колегијума водио  се записник. Записничар у школској 2021/2022. 
години била је Соња Шопаловић.            

6.2. Стручни сарадници 

Током школске 2022/2023. године стручни сарадници реализовали све активност 
предвиђене годишњим планом рада стручних сарадника.  

6.2.1.Педагог 
ОБЛАСТИ РАДА 
АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

I.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Учествовање у изради развојног плана школе,  
школског програма, односно програма 
васпитног рада, плана самовредновања,  

Учествовање у изради новог петогодишњег 
РПШ-а. Учествовање у изради појединих 
делова акционог плана за текућу годину РПШ-
а 

Учествовање у припреми индивидуалног 
образовног плана за ученике, 

Континуирани рад на изради индивидуалних 
образовних планова. 

Учествовање у изради годишњег плана рада 
установе и његових појединих делова 
(организација и облици рада – стални, 
повремени, посебни, редовни и приоритетни 
задаци, програма стручних органа и тимова, 
стручног усавршавања, рада стручних 
сарадника, сарадње са породицом, сарадње 
са друштвеном средином, превентивних 
програма), 

Израда појединих делова годишњег плана 
рада установе. Праћење реализације 
појединих програма годишњег плана рада 
установе.  

Учешће у планирању и организовању 
појединих облика сарадње са другим 
институцијама, 

Континуирано планирање и организовање 
сарадње са различитим институцијама Дечији 
диспанзер, Градски културни центар, Црвени 
крст, Домом ученика Петар Радовнаовић, 
Домом ученика  Коштица, Завод за јавно 
здравље, Полицијска управа, Регионални 
центар за стручно усвршавање наставника, 
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Центар за социјални рад, друге средње и 
основне школе у граду и околини, факултети у 
више школе у Србији, у складу са 
епидемиолошким условима. 

Учествовање у избору и конципирању разних 
ваннаставних и ваншколских активности, 
односно учешће у планирању излета, 
екскурзија, боравка ученика у природи, 

Учешће у раду ученичког Парламента, рада 
секција планирању промоције. Организовање 
и реализација ученичких ваннаставних  
активности.  

Спровођење анализа и истраживања у 
установи у циљу испитивања потреба деце, 
ученика, родитеља, локалне самоуправе, 

Спровођење анализа у самој школи, везане за 
успех, спровођење мера за побољшање успеха 
ученика у школи, као и у реализацији 
практичне наставе у компанијама, реадовна 
истраживања везана за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања, праћење оптерећености 
ученика, извештавања зараженим ученицима 
и запосленим у школи 

Учешће у планирању и реализацији културних 
манифестација, наступа деце, односно 
ученика, медијског представљања и слично, 

Учешће у планирању и реализацији 
различитих активности, припрема ученика за 
медијске наступе. 

Пружање помоћи наставницима у изради 
планова допунског, додатног рада, практичне 
наставе, плана рада одељењског  старешине, 
секција, 

Пружање помоћи наставницима којима је 
била потребна, учествовање у изради плана 
рада одељењских старешина. Сарадња са 
инструкторима из компанија. Материјал везан 
за превенцију заразе COVID-19 вирусом, 
техника учења, поштовања инклузивних 
принципа. Пружање помоћи наставницима 
при изради конкретних планова као и самих 
активности предвиђеним плановима. 

Учествовање у избору и предлозима 
одељењских старешинстава. 

Учествовање у давању предлога за одељењске 
старешине на почетку школске године и 
давање предлога за замене по потреби. 

Учествовање у писању пројеката установе и 
конкурисању ради обезбеђивања њиховог 
финансирања и примене, 

Учествовање у аплицирањима, давањем 
информација којима располаже ППслужба.  

Припремање годишњег програма рада и 
месечних планова рада педагога. 

Континуирано током школске године, 
припремање за рад кроз израду планова, 
израда Оперативнх планова рада школе током 
школске године 

Формирање одељења, распоређивање 
новопридошлих ученика и ученика који су 
упућени да понове разред 

Учествовање у распоређивању 
новопридошлих ученика, разматрања молби. 

II.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

Систематско праћење и вредновање наставног 
процеса развоја и напредовања ученика, 

Педагошко – инструктивни рад са 
наставницима, посебно наставницима 
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почетницима. Припрема, прикупљање 
података и анализа успеха и понашања 
ученика на класификационим периодима у 
сарадњи са одељењским старешинама 
Информисање НВ, СР, УП и ШО о резултатима 
анлизе успеха ученика на класификационим 
периодима, предлагање мера за 
побобољшање успеха ученика. Извештавања 
везана за примене мера превенције и броја 
заражених у школи  

Праћење реализације образовно-васпитног  
рада,  

Посете часовима наставника и другим 
активностима, анализа и вредновање рада у 
сарадњи са колегама, праћење успеха на 
нивоу школе и одељења, индивидуални рад, 
извештавање и анализе, учествовање у 
предлагању мера за побољшање успеха, 
праћење реализације планираних активности. 

Праћење ефеката иновативних активности и 
пројеката, као и ефикасности нових 
организационих облика рада, 

У складу са потребама, прикупљање података 
потребних за праћење и вредновање посебних 
сегмената образовно васпитног рад, анализа и 
извештавање, проналажење мера за 
побољшање успеха 

Рад на развијању и примени инструмената за 
вредновање и самовредновање различитих 
области и активности рада установе, 

Сарадања са тимом за самовредновање, 
израде чек листа за праћење различитих 
активности, адаптирање постојећих 
инструмената за праћење сличних активности 

Праћење и вредновање примене мера 
индивидуализације и индивидуалног 
образовног плана, 

Рад на евалуацији иоп-а, праћење примене уз 
сарадњу са наставницима који их израђују, 
праћење примене кроз разговоре са 
наставницима, родитељима и 
ученицима,увидом у дидактичке материјале и 
ученичке радове 

Учествовање у раду комисије за проверу 
савладаности програма увођења у посао  
васпитача/наставника, стручног сарадника, 

Посете часовима наставника, разговори са 
наставницима и менторима, извештавање о 
реализованом. 

Иницирање и учествовање у истраживањима 
васпитнo-образовне праксе које реализује 
установа, научноистраживачка институција 
или стручно друштво у циљу унапређивања 
васпитно-образовног рада,  

Континуирано праћење и анализа  успеха 
ученика у циљу приналажење најбољих мера 
за побољшање истог, активно учествовање у 
реализацији ових мера.  

Учешће у изради годишњег извештаја о раду 
установе у остваривању свих програма 
васпитно–образовног рада (програма стручних 
органа и тимова, стручног усавршавања, 
превентивних програма, рада педагошко – 
психолошке службе, сарадње са породицом, 

Учествовање у изради анализе о реализацији 
ГПР-а у првом и другом полугодишту, као и на 
крају школске године, прикупљању података и 
анализама, извештаји тимова, посебних 
програма. 
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сарадње са друштвеном средином, праћење 
рада стручних актива, тимова),  

Праћење анализе успеха и дисциплине 
ученика на класификационим периодима, као 
и предлагање мера за њихово побољшање, 

Припрема, прикупљање података и анализа 
успеха и понашања ученика на 
класификационим периодима у сарадњи са 
одељењским старешинама 
Информисање НВ, СР, УП и ШО о резултатима 
aнализе успеха ученика на класификационим 
периодима, давање конкретних предлога и 
спровођење мера, индивидуално праћење у 
сарадњи са одељењским старешинама, 
компетентним институцијама и родитељима, 
као и предметним наставницима. 

Праћење успеха ученика у ваннаставним 
активностима, такмичењима, завршним и 
пријемним испитима за упис у средње школе, 

Припрема, прикупљање података и анализа 
успеха и понашања ученика у сарадњи са 
одељењским старешинама и наставницима, 
руководиоцима секција, извештаји. 

Учествовање у усклађивању програмских 
захтева са индивидуалним карактеристикама 
ученика, 

Учествовање у изради прилагођених ИОП-а, 
евалуација, припрема, инплементирање мера 
индивидуализације 

Праћење узрока школског неуспеха ученика и 
предлагање решења за побољшање школског 
успеха, 

Учествовање у предлагању и спровођењу мера 
за побољшање успеха, упућивању ученика на 
допунску наставу и праћење побољшања 
успеха на одељењским већима. Кроз 
индивидуални рад са ученицима праћење 
њиховог успеха 

Праћење поступака  и ефеката оцењивања 
ученика.   

Пружање помоћи наставницима у решавању 
конкретних проблема везаних за учење и 
оцењивање. Сарадња са наставницима везана 
за проналажење најадекватнијих начина за 
праћење и вредновање напредовања ученика. 
Обука за наставнике почетнике на тему 
оцењивања. 

III.  РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Пружање помоћи наставницима на 
конкретизовању и операционализовању 
циљева и задатака образовно-васпитног рада, 

Пружање помоћи саветовање наставника у 
изради ИОП-а, рашчлањавање корака у складу 
са могућностима конкретног детета и његовим 
јаким странама. Рад са менторима компанија. 

Пружање помоћи наставницима у 
усклађивању програмских захтева са 
специфичностима контекста (индивидуалним 
карактеристикама деце, породичног 
окружења, установе и шире средине), 

Упознавање наставника са индивидуалним 
карактеристикама , конкретних ученика, по 
потреби. Проналажење успешних начина 
помоћу који ће ученик доћи до сазнања и 
постићи предвиђени резултат, пружање 
помоћи у раду на наставним материјалима, 
тестовима, за групу или појединачне ученике. 
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Рад са наставницима на преиспитивању 
васпитно-образовне праксе, разматрањем 
педагошких приступа и конкретних проблема 
васпитне праксе, 

Пружање помоћи наставницима у 
превазилажењу конкретних проблематичних 
ситуација које се дешавају, неспоразуми на 
релацији наставник ученик, наставник 
одељење. 

Пружање стручне помоћи наставницима  на 
унапређивању квалитета васпитно – 
образовног рада, односно наставе увођењем 
иновација и иницирањем коришћења 
савремених метода  и облика рада (уз 
проучавање програма и праћење стручне 
литературе), 

Пружање помоћи наставницма у активностима 
припремања  за час, рад са ученицима по 
принципу индивидуализације и и инклузије. 
Размене информација са наставницима на 
тему дидактички материјали за ученике који се 
образују по принципима индивидуализације.  

Сарадња са наставницима за израду 
дидактичког материјала, прикупљању и 
коришћењу материјала, 

Пружање помоћи у изради тестова, 
формулисању питања, начинима пропитивања 
пре свега за ученике за које се ради ИОП или 
индивидуализација , па затим и остале. 

Рад на  процесу подизања квалитета  нивоа  
ученичких знања и умења, 

Индивидуални и групни разговори са 
ученицима на тему учења успешних метода 
учења. Припрема материјала за одељењске 
старешине на теме решавања проблема, 
учења… Рад у тиму за међупредметне 
компетенције, рад у Тиму за инклузивно 
образовање. 

Мотивисање наставника на континуирано 
стручно усавршавање  и израду плана 
професионалног развоја и напредовања у 
струци, 

Континуирано информисање наставника, о 
примерима добре праксе, успешним 
педагошким и дидактичким решењима, 
информисање о законски променама на ову 
тему, упућивање на додатне изворе. Обуке за 
наставнике на тему планирања, оцењивања, 
решавања педагошких ситуација  

Анализирање реализације часова редовне 
наставе у школама и других облика 
образовно- васпитног рада којима је 
присуствовао и давање предлога за њихово 
унапређење,  

Посета часова редовне наставе, разговори са 
наставницима, анализа ученичких коментара и 
упитника 

Праћење начина вођења педагошке 
документације васпитача и наставника, 

Учествовање у прегледима документације, 
књиге евиденције, матичне књиге, помоћ 
одељењским старешинама са свескама за 
праћење ученика.  

Иницирање и пружање стручне помоћи 
наставницима у коришћењу различитих 
метода, техника и инструмената оцењивања 
ученика,   

Помоћ при решавању конкретних проблема, 
везаних за оцењивње, тумачење законских 
новина, утврђивање могућности, приоритета, 
код ученика који показују неуспех. 

Пружање помоћи наставницима у 
осмишљавању рада са ученицима којима је 
потребна додатна подршка (даровитим 

Конкретна  питања везана за рад и 
припремање за рад са овим ученицима, 
заједничко планирање, упознавање са 
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ученицима, односно деци односно ученицима 
са тешкоћама у развоју), 

специфичностима деце, налажење успешних 
метода за остваривање постављених в-о 
циљева и задатака. 

Оснаживање наставника за рад са ученицима 
из осетљивих друштвених група кроз 
развијање флексибилног става према 
културним разликама и развијање 
интеркултуралне осетљивости  и предлагање 
поступака који доприносе њиховом развоју,  

Континуирани саветодавни рад на 
координирању сарадње родитеља, старатеља, 
компетентних установа, ученика и наставника 
на решавању конкретних проблема. Пружање 
помоћи у виду проналажења информација од 
значаја за странке. 

Оснаживање наставника за тимски рад кроз 
њихово подстицање на реализацију 
заједничких задатака, кроз координацију 
активности стручних већа, тимова и комисија, 

У сарадњи са одељењским старешинама 
обављани су индивидуални разговори. Након 
израде тестова у сарадњи са пс, обављани 
индивидуални разговори са ученицима. 

Пружање помоћи наставницима у 
остваривању задатака професионалне 
оријентације и каријерног вођења и 
унапређивање тога рада,  

Пружање помоћи и сарадња са Тимом за 
каријерно вођење и саветовање, сарадња са 
основним школама, високим школама и 
факултетима у циљу информисања ученика, 
како основних школа о понуди средње школе, 
тако и ученика школе о даљим могућностима 
школовања 

Пружање помоћи наставницима  у 
реализацији огледних и угледних активности, 
односно часова и примера добре праксе, 
излагања на састанцима већа, актива, радних 
група, стручним скуповима и родитељским 
састанцима,   

Пружање помоћи и саветовање наставника у 
решавању конкретних питања везано за 
припреме наставника, излагања на 
родитељским састанцима, часовима ос, 
подаци за рад већа. 

Пружање помоћи наставницима у изради 
планова допунског, додатног рада, практичне 
наставе и амбијенталне наставе, плана рада 
одељењског старешине и секција, 

Учествовање у раду одељењских старешина, 
реализацији појединих тема, припреми 
материјала, реализација појединих часова на 
теме инклузије, ненасиља, злоупотребе 
алкохола и психоактивних супстанци, 
решавању проблема, комуникације, ... 

Упознавање и одељењских старешина и 
одељењских већа са релевантним 
карактеристикама нових ученика,  

Прикупљање информација и упознавање 
одељењских већа са битним карактеристикама 
ученика и начина на који им можемо на било 
који начин пружити подршку у васпитно 
образовно процесу 

Пружање помоћи одељењским старешинама у 
реализацији појединих садржаја часа 
одељењске заједнице, 

Учење и како се учи, упознавање ученика са 
успешним техникама учења, ненасилних 
облика понашања, решавање актуелних 
проблем, теме инклузије, ненасиља, 
злоупотребе алкохола и психоактивних 
супстанци. 

 Пружање помоћи  наставницима  у 
остваривању свих форми сарадње са 
породицом, 

Организовање и учествовање индивидуалним 
разговорима по потреби, размена 
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информација са стручњацима  ван установе, по 
различитим питањима. 

Пружање помоћи приправницима у процесу 
увођења у посао, као и у припреми полагања 
испита за лиценцу, 

Разговори са наставницима, инструктивни рад, 
информисање, појашњавање педагошких 
појмова, начела, дидактичних принципа, 
законских измена, компетенција наставника. 

Пружање помоћи наставницима  у примени 
различитих техника и поступака 
самоевалуације 

Давање предлога и сугестија најчешће за 
израду припреме часова. 

IV.  РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА 

Праћење дечјег развоја и напредовања Континуирано кроз индивидуалне разговоре, 
праћење кроз анализе и рад одељењског већа 
или тимова. 

Праћење оптерећености ученика (садржај, 
време, обим и врста и начин ангажованости 
ученика), 

Конкрени случајеви, саветовање у вези 
успешног уклапања школских и других 
обавеза, слободно време, школска постигнућа. 

Саветодавни рад са новим ученицима, 
ученицима који су поновили разред, рад са 
ученицима око промене смерова, преласка 
ученика између школа,  промене статуса из 
редовног у ванредног ученика, 

Разговори са ученицима који су накнадно 
уписани у школу, саветовање о промени 
смерова, промени школе, промени статуса, 
промени изборних предмета, упућивање на 
процедуре. 

Стварање оптималних услова за индивидуални 
развој ученика и пружање помоћи и подршке,  

Идентификовање ученика којима је дод 
подршка потребна, праћење и стварање 
оптималнигх услова за напредовање, кроз рад 
са ученицима, прикупљање информација, 
планирање корака на оснаживању сваког 
конкретног ученика за превазилажење 
актуелних проблема и напредовање, у складу 
са специфичношћу сваког појединачног 
случаја. 

Пружање подршке и помоћи ученицима у 
раду ученичког парламента и других 
ученичких организација,  

Сарадња у смислу пружања помоћи у раду 
Парламента,  активности Црвеног крста, 
обележавање битних датума,  

Идентификовање и рад на отклањању 
педагошких узрока проблема у учењу и 
понашању, 

Из разговора са одељењским старешинама и 
родитељима, идентификовање  ученика са 
којима је у складу са природом проблематике 
вршен појачан рад пп службе 

Рад на професионалној оријентацији ученика 
и каријерном вођењу,     

Професионално саветовање ученика завршних 
разреда. Учествовање у разговорима након 
професионалног тестирања које реализује 
психолог школе.  

Анализирање и предлагање мера за  
унапређивање ваннаставних активности, 

Сарадња са ученицима, парламентом на 
рерализацији активности, анкетирање учени 
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на тему заинтересованости за учествовање у 
ваннаставним активностима. 

Пружање помоћи и подршке укључивању 
ученика у различите пројекте и активности 
стручних и невладиних организација,     

Информисање ученика који су заинтересовани   
за активности у школи, рад тимова, секција, у 
сарадњи са родитељима анимирање ученика 
за конструктивно птовођење слободног 
времена. 

Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и 
организовању активности за креативно и 
конструктивно коришћење  слободног  
времена, 

У сарадњи са одељењским старешинама и 
често родитељима , вођени су разговору о 
квалитетним начинима провођења слободног 
времена, препоруке о актуелним 
могућностима за бављење спортом, 
уметношћу, рекреацијама, дешавањима која 
су занимљива за младе у нашем граду, a у 
складу са епидемиолошким условима. 

Промовисање, предлагање мера, учешће у 
активностима у циљу смањивања насиља, а 
повећања толеранције и конструктивног 
решавања конфликата, популарисање здравих 
стилова живота, 

Учествовање у  активностима ученика у оквиру 
превенције насиља –рад у тиму ЗУНЗЗ, 
препоруке о актуелним могућностима за 
бављење спортом, уметношћу, рекреацијама. 

Учествовање у изради педагошког профила 
детета, односно ученика за децу односно 
ученике којима је потребна додатна подршка 
израда индивидуалног образовног плана, 

Координирање активностима везаним за 
прикупљањеа информација, прикупљање и 
израда потребне документације. Израда 
профила за ученике који се школују по иопу, 
ученике одељења деце са сметњама у развоју. 
Израда планова. Координирање радом 
одељењског већа ућеника и израдама ИОП-а. 

Анализирање предлога и сугестија ученика за 
унапређивање рада школе и помоћ у њиховој 
реализацији, 

Каналисање идеја и обезбеђивање услова за 
реализацију ученичких предлога. 

Учествовање у појачаном васпитном раду за 
ученика који врше повреду правила понашања 
у школи или се не придржава одлука 
директора и органа школе, неоправдано 
изостане са наставе пет часова, односно који 
својим понашањем угрожава друге у 
остваривању њихових права.  

Реализација активности у оквиру појачаног 
васпитнога рада са ученицима (саветодавни 
разговори са ученицима, родитељима и ОС, 
Центром за социјални рад и полицијском 
управом, организација вршњачке едукације, 
упућивање дописа одговарајућим 
институцијама за подршку ученику). Сарадња 
са секретаром и директором школе, у 
спровођењу васпино –дисциплинских 
поступака 

V.  РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Организовање и учествовање на општим и 
групним родитељским састанцима у вези сa 
организацијом и остваривањем васпитно-

Учешће у организовању родитељских 
састанака, припрема материјала за састанке, 
присуство састанцима, информисање СР у вези 
актуелностима,. 
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образовног, односно образовно-васпитног 
рада, 

Припрема и реализација родитељских 
састанака, трибина, радионица са стручним 
темама, 

Учешће у организовању родитељских 
састанака, припрема материјала за састанке, 
присуство састанцима у одељењима дуалних 
профила, где се потписују уговори.  

Укључивање родитеља, старатеља у поједине 
облике рада установе (васпитно – образовни 
рад, односно настава, секције, предавања, 
пројекти...) и партиципација у свим 
сегментима рада установе, 

Сарадња на конкретним активностима, рад 
тимова. Посредовање у укључивање родитеља 
у активности пројекта Државна матура. 

Пружање подршке родитељима, старатељима 
у раду са децом, односно ученицима  са 
тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, 
проблемима у развоју, професионалној 
оријентацији, 

Кроз појачан индивидуални рад са 
родитељима/старатељима ових ученика, 
континуирано, свакодневно праћење и 
пружање помоћи у решавању актуелних 
проблема.  

Упознавање родитеља, старатеља са важећим 
законима, конвенцијама, протоколима о 
заштити деце, односно ученика од 
занемаривања и злостављања и другим 
документима од значаја за правилан развој 
деце, односно ученика у циљу представљања 
корака и начина поступања установе,  

Кроз индивидуалне разговоре и припремање 
материјала родитељске састанке, упознавање 
родитеља са протоколима о заштити ученика 
од занемаривања и злостављања и другим 
документима, правилницима и могућностима 
школовања по ИОП-у, правилима понашања у 
нашој школи, извештавање  на састанцима 
Савета родитеља. 

Пружање подршке и помоћи родитељима  у 
осмишљавању слободног времена  деце, 
односно ученика, 

Препоруке о актуелним могућностима за 
бављење спортом, уметношћу, рекреацијама у 
складу са епидемиолошком ситуацијом. 

Рад са родитељима, односно старатељима у 
циљу прикупљања података о деци, 

Прикупљање информација од 
родитеља/старатеља, које су од значаја за рад 
пп службе а све у циљу пружања адекватне 
помоћи деци. Рад са родитељима будућих 
ученика на професионалном информисању. 

Сарадња са саветом родитеља, по потреби, 
информисањем родитеља и давање предлога 
по питањима која се разматрају на савету. 

Учествовање у организовању састанака и раду 
Савета родитеља информисање у вези 
актуелних тема. 

VI.  РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 
ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Сарадња са директором, стручним 
сарадницима на истраживању постојеће 
васпитно- образовне, односно образовно-
васпитне праксе и специфичних проблема и 
потреба установе и предлагање мера за 
унапређење, 

Учешће у раду колегијума и подели и 
реализацији послова и задужења, 
Сарадња са руководством по питању избора 
ментора наставницима. Учешће у праћењу 
реализације Годишњег плана рада, Извештаја 
о раду школе, анализе успеха на 
класификационим периодима,осмишљавање 
и  спровођење мера за побољшање успеха, 
достављање  различитих података за потребе 
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Школске управе и локалне самоуправе, 
извештавање о примени мера превенције, и 
реализације наставе по посебном програму у 
условима пандемије . 

Сарадња са директором и стручним 
сарадницима у оквиру рада стручних тимова и 
комисија и редовна размена информација, 

Континуирана свакодневна размена 
информација, рад у тимовима, планирање, 
реализација активности и извештавање. 

Сарадња са директором и стручним 
сарадницима на заједничком планирању 
активности, изради стратешких докумената 
установе, анализа и извештаја о раду школе,  

Континуирана сарадња у планирању и 
реализацији активности планирања и 
расподеле послова, реализацији планираних 
активности као и извештавању.  

Сарадња са директором и психологом на 
формирању одељења и расподели 
одељењских старешинстава, 

Сардња са руководством, по потреби, замене 
због боловања или распоређивања наставника 
на друге послове 

Тимски рад на проналажењу најефикаснијих 
начина унапређивања вођења педагошке 
документације у установи,  

Сардња са руководством по питању чувања и 
вођењу педагошке документације, везане за 
књиге евиденције, планове наствника, 
документације, организовање и вођење 
прегледа, рад на електронском дневнику. 

Сарадња са директором и психологом на 
планирању активности у циљу јачања 
наставничких и личних компетенција, 

Континуирана сарадња у планирању и 
реализацији активности, радом у тимовима, 
одељењским и стручним већима, 
Наставничком већу, колегијуму 

Сарадња са педагошким асистентима и 
пратиоцима детета, односно ученика на 
координацији активности у пружању подршке 
деци/ученицима  за које се доноси 
индивидуални образовни план, 

Континуирана сарадња са родитељима који 
свакодневно или повремено долазе у школу, 
на превазилажењу потешкоћа    

Сарадња са директором и психологом по 
питању приговора и жалби ученика и његових 
родитеља, односно старатеља на оцену из 
предмета и владања. 

Решавање актуелних приговора током године, 
сарадња са на наставницима информисање. 

VII.  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Учествовање у раду наставничког већа, 
односно одељењских већа (давањем 
саопштења, информисањем о резултатима 
обављених анализа, прегледа, истраживања и 
других активности од значаја за образовно-
васпитни рад и јачање васпитачких односно 
наставничких компетенција),  

Извештавања за наставничко веће о 
анализама успеха ученика на 
класификационим  перидима. Активно 
учествовање у давању преадлога и 
реализацији мера за побољшање успеха. 
Излагања на Наставничком већу на тему 
инклузивне културе политике и праксе, 
одељењским већима. Обука за наставнике 
почетнике 

Учествовање у раду тимова, већа, актива и 
комисија  на нивоу установе који се образују 
ради остваривања одређеног задатка, 

Учествовање у раду  Педагошког колегијума, 
тима школског програма, тима за развоно 
планирање, тима за заштиту ученика од 
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програма или пројекта. Учествовање у раду 
педагошког колегијума, одељењских већа и 
стручних актива за развојно планирање и 
развој школског програма 

насиља, злостављања и занемаривања, тим за 
инклузивно образовање као и подршка раду и 
прикупљању података за остале тимове. 

Предлагање мера за унапређивање рада 
стручних органа установе. 

Давање предлога везних за вођење 
евиденција, активно учествовање, 
учествовање у реализацији предложених мера 

VIII.  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са образовним, здравственим, 
социјалним, научним, културним и другим  
установама које доприносе остваривању 
циљева и задатака васпитно-образовног, 
односно образовно-васпитног рада установе,  

Домом здравља(Дечији диспанзер) , 
Домовима ученика, РЦУ-ом, Школском 
управом, ЗЈЗ, Центром за социјални рад,   
осталим средњим и основним школама у 
граду,  полицијском управом, невладине 
организације, представницима компанија у  
којима се  реализује практична настава, као и 
сарадња са другим  установама које 
доприносе остваривању циљева и задатака 
васпитно-образовног рада 

Учествовање у истраживањима научних, 
просветних и других установа, 

У складу са потребама, континуирано током 
године, учествовање у школским и 
истраживањима других институција које 
потражују информације везане за рад школе, 
реализацију активности 

Осмишљавање програмских активности за 
унапређивање партнерских односа породице, 
установе и локалне самоуправе у циљу 
подршке развоја деце и младих, 

Рад на планирању и реализацији посебних 
програм, сарадња са Здравственим центром 
помоћи ученицима, сарадња са Полицијском 
управом сарадња са Школском управом  
сарадња са домовима ученика (свакодневна у 
вези ученика са сметњама у развоју, са 
васпитачима у вези постигнућа и понашања 
ученика), сарадња са другим школама, 
Црвеним крстом, Центром за трансфузију и 
другим, а у складу са епидемиолошком 
ситуацијом 

Учествовање  у раду стручних друштава, 
органа и организација, 

Редовно присуство и активно учествовање у 
раду стручног актива стручних сарадника. 

Сарадња са канцеларијом за младе и другим 
удружењима грађана и организацијама које се 
баве програмима за младе, 

Сарадња у складу са предлозима Канцеларије 
и других удружења у смислу информисања, 
анимирања ученика за  учествовањем у 
активностима 

Учешће у раду и сарадња са  комисијама на 
нивоу локалне самоуправе, које се баве 
унапређивањем положаја деце и ученика и 
услова за раст и развој, 

Сарадња са интерресорном комисијом, 
тимовима у оквиру рада дечијег диспанзера, 
комисија  Градске куће, тимова других школа. 
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Сарадња са националном службом за 
запошљавање.  

Размена информација са секретаром школе 

IX.  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом раду на 
дневном, месечном и годишњем нивоу, 

Вођење евиденције, редовно кроз дневник 
рада и ученичке досије, извештаје и анализе 

Израда, припрема и чување посебних 
протокола, чек листа за праћење наставе и 
васпитних активности  на нивоу школе,  

Преглед педагошке документације школе, 
чување посебних протокола и чек листа 

Припрема за послове предвиђене годишњим 
програмом и оперативним плановима рада 
педагога, 

Самостално, са психологом школе и 
руководством уз периодична договарања, 
најчешће на колегијумима у вези обављања 
послова предвиђених ГПР-ом и актелних 
новости 

Прикупљање података о деци, односно 
ученицима и чување  материјала  који садржи 
личне податке о деци односно ученицима у 
складу са етичким кодексом педагога, 

Обједињавање податка добијених од 
одељењских старешина, наставника, родитеља 
и самих ученика,  у ученичким досијеима који 
су саставни део пед евиденције пп службе, 
информисање о законским изменама везаних 
за ову тематику. 

Стручно усавршавање праћењем стручне  
литературе и периодике, праћењем 
информација од значаја за образовање и 
васпитање на интернету; учествовањем у 
активностима струковног удружења 
(Педагошко друштво Србије) и на Републичкој 
секцији педагога и психолога Србије, 
похађањем акредитованих семинара, 
учешћем на конгресима, конференцијама, 
трибинама, осмишљавањем и реализацијом 
акредитованих семинара, похађањем стручних 
скупова, разменом искуства и сарадњом са 
другим педагозима и стручним сарадницима  
у образовању.  

Излагања на Наставничком већу, Савету 
родитеља, Школском одбору. сарадња са 
Центром за Соицијални рад. Сарадња са 
основним школама у граду и округу. Присуство 
излагањима која су се реализовала на 
седницама Наставничког већа. Информисање 
праћењем информација од значаја за 
образовање и васпитање на интернету, 
разменом искуства и сарадња са другим 
педагозима и стручним сарадницима  у 
образовању. Присуствовање акредитованим 
обукама које су реализоване за запослене у 
школи, присуство састанцима који су 
организовани у школи као  састанцима које су 
организовале друге образовне институције у 
граду или окружењу. Присуствовање онлајн 
обукама које је организовало МПНТР  за 
активности реализације пројекта Државна 
матура. Организовање Обуке за наставнике 
почетнике у Техничкој школи  

6.2.2. Психолог 

ОБЛАСТИ РАДА 
АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

I.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
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Учествовање у припреми развојног плана 
школе, односно школског програма, односно 
програма васпитног рада, плана 
самовредновања, индивидуалног образовног 
плана за ученике. 

Учешће у изради акционог плана за 
реализацију школског развојног плана у овој 
школској години; 
Учешће у изради делова Школског програма;  
Учешће у изради плана самовредновања; 
Учешће у изради планова појачаног васпитног 
рада са ученицима; 
Учешће у изради ИОП; 

Учествовање у припреми концепције 
годишњег плана рада школе. 

Учешће у подели послова и задужења за 
израду ГПР-а школе. 

Учествовање у припреми делова годишњег 
плана рада школе који се односе на планове и 
програме: подршке ученицима (рад са 
ученицима којима је потребна додатна 
образовна подршка, рад са ученицима са 
изузетним способностима; професионална 
оријентација, превенција болести зависности; 
промоција здравих стилова живота); заштите 
ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања, подизања квалитета знања и 
вештина ученика, стручног усавршавања 
запослених, сарадње школе и породице, 
практичне наставе., 

Израда појединих делова Годишњег плана 
рада школе и то: програм одељењских већа, 
програм рада психолога, остали обавезни 
облици образовно – васпитног рада,  
индивидуални планови наставника, план 
реализације посебних  програма и активности 
и то програма за конструктивно решавање 
проблема, комуникацију и тимски рад, 
самоиницијативу и подстицање 
предузетничког духа, програма каријерног 
вођења и саветовања ученика, програма 
превенције наркоманије, алкохолизма и 
малолетничке делинквенције, активности у 
области здравствене превенције; пројекти који 
се реализују у школи, плана унапређења 
образовно – васпитног рада, плана 
реализације програма сарадње са породицом, 
годишњег плана самовредновања. 
Обједињавање 10, 12. и 13. дела Годишњег 
плана рада. 
Припрема појединих делова ГПР за наредну 
школску годину. 

Учествовање у избору и планирању 
реализације посебних и специјализованих 
програма. 

Учешће у изради посебних програма у складу 
са законском регулативом. 

Учествовање у осмишљавању и изради 
акционих планова и предлога пројеката који 
могу допринети унапређивању квалитета 
образовања и васпитања у школи, 
конкурисању ради обезбеђивања њиховог 
финансирања и учествовање у њиховој 
реализацији. 

Учешће у изради оперативног  плана средње 
школе за организацију и реализацију 
образовно-васпитног рада по посебном 
програму за рад у условима пандемије вируса 
covid-19. 
Учешће у активностима у оквиру пројекта 
„Дигитална школа“. 
Учешће у активностима у оквиру пројекта 
„Квалитетно образовање за све. 
Учешће у припреми документације за пројекат 
РЧФ-а. 
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Учешће у изради процеса и процедура у 
оквиру пројекта Финансијко управљање и 
контрола. 
Учешће у активностима у оквиру пројекта који 
је намењен оснаживању девојчица и девојака 
у области STEM дисциплина (Наука, 
Технологија, Инжењерство и Математика). 

Учествовање у избору уџбеника у школи. Сарадња са стручним већима 

Припремање плана посете психолога  
часовима у школи. 

Израда плана посете часовима у сарадњи са 
руководством школе.  

Припремање годишњег програма рада и 
месечних планова рада психолога. 

Израда Годишњег плана и програма рада 
психолога у складу са Правилником и израда 
месечних планова рада 

Припремање плана сопственог стручног 
усавршавања и професионалног развоја. 

Планирање и израда личног плана 
професионалног развоја 

II.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

Учествовање у праћењу и вредновању 
образовно-васпитног рада установе и 
предлагање мера за побољшање ефикасности, 
економичности и успешности установе у 
задовољавању образовних и развојних 
потреба ученика, 

Педагошко – инструктивни рад са 
наставницима током рада школе по 
комбинованом моделу наставе и по моделу 
наставе на даљину; анализа успеха и 
понашања ученика на класификационим 
периодима; анализа упитника о задовољству 
наставног кадра школом;  

Учествовање у континуираном праћењу и 
подстицању напредовања деце у развоју и 
учењу. Учествовање у континуираном 
праћењу и вредновању остварености општих и 
посебних стандарда постигнућа спровођењем 
квалитативних анализа постигнућа ученика, 
информисањем свих заинтересованих страна о 
резултатима анализе и припремом препорука 
за унапређивање постигнућа. 

Припрема, прикупљање података и анализа 
успеха и понашања ученика на 
класификационим периодима у сарадњи са 
одељењским старешинама и педагогом. 
Праћење индивидуалног напредовања и 
постигнућа ученика у оквиру саветодавног 
рада са ученицима. 
 

Праћење и вредновање примене  мера 
индивидуализације и индивидуалног 
образовног плана за децу. 

Учешће у ради и активностима тима за 
инклузивно образовање и тимова за додатну 
подршку ученицима који се школују по ИОП-у, 
праћење примене индивидуализације и ИОП – 
а на седницама ОВ и у сарадњи са 
наставницима. 

Учествовање у праћењу и вредновању ефеката 
иновативних активности и пројеката, 
вредновању огледа који се спроводе у школи. 

Праћење ефеката увођења процеса и 
процедура, учешће у праћењу образовних 
профила по дуалном образовању.  

Учешће у изради годишњег извештаја о раду 
школе. 

Израда појединих делова Извештаја о раду 
школе за школску 2020/2021. годину. Израда 
појединих делова Анализе реализације ГПР. 
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Иницирање различитих истраживања ради 
унапређивања образовно-васпитног рада 
установе и остваривања послова дефинисаних 
овим програмом 

Испитивање задовољства наставног кадра и 
упоредна анализа резултата са претходним 
резултатима. 

Учествовање у  истраживањима која се 
спроводе у оквиру самовредновања рада 
школе (израдом инструмента процене, 
дефинисањем узорка и квалитативном 
анализом добијених резултата)  и спровођења 
огледа.  

Сарадња и стручна подршка тиму за 
самовредновања.  
 

III.  РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Пружање подршке наставницима у планирању 
и реализацији непосредног образовно-
васпитног рада са ученицима, а нарочито у 
области прилагођавања рада образовно-
васпитним потребама детета, односно 
ученика; избора и примене различитих 
техника учења; ефикасног управљања 
процесом учења; избора поступака 
посматрања и праћења напредовања деце у 
учењу и развоју, односно вредновања 
ученичких постигнућа; стварања подстицајне 
атмосфере у групи, односно на часу; развијања 
конструктивне комуникације и демократских 
односа у групи, односно одељењу,  

Пружање помоћи наставницима при изради 
годишњих и оперативних планова рада 
посебно наставницима почетницима. 
Пружање подршке наставницима у 
припремању за наставу у циљу прилагођавања 
рада потребама ученика, избора и примене 
различитих техника учења, избор поступака 
посматрања и праћења напредовања ученика, 
стварања подстицајне атмосфере на часу, 
развијању конструктивне комуникације и 
друго кроз индивидуалне разговоре, нарочити 
са наставницима почетницима и наставницима 
који имају потешкоће у раду. Помоћ 
наставницима при реализацији наставе на 
даљину. 
Креирање и реализација тродневне обуке за 
наставнике, крајем августа, везане за 
планирање, припремање и реализацију 
наставе, оцењивање ученика и друго. 

Пружање подршке јачању наставничких 
компетенција у областима: комуникација и 
сарадња, конструктивно решавање сукоба и 
проблема, подршка развоју личности ученика, 
подучавање и учење, организација средине и 
дидактичког материјала, 

Пружање подршке јачању наставничких 
компетенција кроз индивидуалне разговоре и 
излагања на стручним органима. 

Упознавање наставника са психолошким 
принципима успешног процеса учења, групне 
динамике, социјалне интеракције, природом 
мотивације за учење, методама за 
подстицање различитих врста интелигенције, 
стиловима и облицима учења, стратегијама 
учења и мотивисања за учење,  

Упознавање наставника са психолошким 
принципима успешног процеса учења, групне 
динамике, социјалне интеракције, природом 
мотивације за учење, стратегијама учења и 
мотивисања за учење кроз индивидуалне 
разговоре, посебно са наставницима 
почетницима 
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Саветовање наставника у индивидуализацији 
наставе на основу уочених потреба, 
интересовања и способности деце, односно 
психолошке процене индивидуалних 
карактеристика ученика (способности, 
мотивације, особина личности) и остварености 
образовних постигнућа у школи, 

Саветовање наставника у вези 
индивидуализације наставе, припреме и 
реализације 

Пружање подршке наставницима за рад са 
ученицима којима је потребна додатна 
образовна подршка. Координирање израде и 
у сарадњи са наставником и родитељем, 
тимско израђивање педагошког профила 
детета, односно ученика. Учествовање у 
развијању индивидуалних образовних 
планова коришћењем резултата сопствених 
психолошких процена и психолошких процена 
добијених из других установа, 

Учешће у изради педагошког профила 
ученика. 
Учешће у развијању индивидуалних 
образовних планова за 18 ученика 
из  8 одељења се  школује по индивидуалном 
образовном плану, 2 по прилагођеном ИОП-у 
(ИОП 1), 16 по измењеном ИОП-у (ИОП 2). 

Оснаживање наставника за рад са ученицима 
изузетних способности (талентовани и 
обдарени) кроз упознавање са 
карактеристикама тих ученика (способности, 
мотивација, стил учења, интересовања, 
вредности, особине личности)  и предлагање 
поступака који доприносе њиховом даљем 
развоју, 

Оснаживање наставника за рад са 
талентованим ученицима. 
Подршка одељењским старешинама који 
имају у одељењима талентоване ученике.  

Оснаживање наставника за рад са ученицима 
из осетљивих друштвених група кроз 
упознавање са карактеристикама тих ученика, 
односно деце, развијање флексибилног става 
према културним разликама и развијање 
интеркултуралне осетљивости  и предлагање 
поступака који доприносе њиховом развоју, 

Оснаживање наставника за рад са ученицима 
из осетљивих друштвених група кроз 
индивудуалне разговоре и разговоре на ОВ. 

Пружање подршке наставницима у раду са 
ученицима код којих је утврђен психолошки 
узрок неуспеха у достизању захтева 
образовних стандарда као и појава 
неадаптивних облика понашања  и 
предлагање мера за њихово превазилажење,  

Сарадња са наставницима у раду са ученицима 
који постижу слабији успех и који имају 
неадаптивне облике понашања. 

Оснаживање наставника да препознају 
способности, интересовања и склоности 
ученика које су у функцији развоја 
професионалне каријере ученика, 

Сарадња са одељењским старешинама у вези 
организовања професионалног информисања 
ученика (презентације високих школа и 
факултета). 

Пружање подршке наставницима у 
формирању и вођењу ученичког колектива, 
указивање на психолошке узроке поремећаја 
интерперсоналних односа у групама, односно 

Подршка одељењским старешинама у 
формирању и вођењу ученичког колектива, 
посебно ОС почетницима. 
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одељењским заједницама и предлагање мера 
за њихово превазилажење, 

Држање часова одељењског старешине 
уместо одсутних наставника (замена). 
 

Пружање подршке наставницима у раду са 
родитељима, односно старатељима, 

Присуство индивидуалним разговорима 
наставника и одељењских старешина са 
родитељима, присуство родитељским 
састанцима . 

Саветодавни рад са наставницима давањем 
повратне информације о посећеној 
активности, односно часу, као и предлагањем 
мера за унапређење праћеног сегмента 
образовно- васпитног процеса,  

Инструктивно – педагошки рад – посета 
часовима наставника, анализа часа и 
предлагање мера за побољшање. 
Посета часовима: Рада Марковић, 26.11.2021.; 
Зоран Јоксимовић, 26.11.2021. Благоје Симић, 
9.12.2021.; Момир Бабић 25.11.2021.; Марија 
Ђокић, 20.6.2022.; Драгана Попадић 
23.06.2022. 

Оснаживање наставника за тимски рад кроз 
њихово подстицање на реализацију 
заједничких задатака, кроз координацију 
активности стручних већа, тимова и комисија,  

Сарадња са тимовима у сектору за 
обезбеђење квалитета и подршка у планирању 
и реализацији послова и задатака појединих 
тимова. 
Праћење рада стручних већа наставника 
српског језика и књижевности, физичког 
васпитања и  друштвених наука и уметности. 
Оснаживање наставника за примену концепта 
којим се подстиче развијање одговорног 
односа према здрављу, очувању здравља и 
безбедности ученика, као и за примену 
принципа родне равноправности и израда 
задатка у оквиру унапређивања 
међупредметне компетенције ученика – 
одговоран однос према здрављу. 

Пружање подршке наставницима менторима и 
саветодавни рад са приправницима у процесу 
увођења у посао и лиценцирања.  

Саветодавни рад са наставницима 
почетницима. 
Присуство часовима наставника у оквиру 
комисије за проверу савладаности програма 
наставника приправника. 

Усмеравање наставника у креирању плана 
стручног усавршавања и њиховог 
професионалног развоја. 

Подршка наставницима у креирању личног 
плана професионалног развоја. 

IV.  РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА 

Учешће у организацији пријема деце, праћења 
процеса адаптације и подршка деци у 
превазилажењу тешкоћа адаптације,  

Учешће у организацији пријема ученика првог 
школског дана. 
Праћење адаптације ученика и подршка при 
превазилажењу тешкоћа у адаптацији. Учешће 
у организацији рада школе по комбинованом 
моделу и по моделу учења на даљину. 
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Учешће у праћењу дечјег напредовања у 
развоју и учењу,  

Праћење напредовања ученика у учењу кроз 
индивидуалне разговоре, сарадњу са ОС и 
родитељима. 

Учешће у тимском: идентификовању деце 
којој је потребна подршка у процесу 
васпитања и образовања и осмишљавању и 
праћењу реализације индивидуализованог 
приступа у раду са децом,  

Учешће у идентификовању ученика којима је 
потребна додатна подршка на седницама 
одељењских већа, у разговору са ученицима и 
родитељима. 

Учешће у структуирању одељења првог и по 
потреби других разреда.  

Разматрање молби ученика и родитеља на 
слободна места и припрема предлога за 
директора у сарадњи са секретаром, 
организовање уласка ученика у одељење у 
сарадњи са одељењским старешинама.  
Рад на електронском упису ученика у први 
разред (МС) 

Испитивање општих и посебних способности, 
особина личности, когнитивног стила, 
мотивације за школско учење, 
професионалних опредељења, вредносних 
оријентација и ставова, групне динамике 
одељења и статуса појединца у групи, 
психолошких чинилаца успеха и напредовања 
ученика и одељења, применом 
стандардизованих психолошких мерних 
инструмента и процедура, као и других 
инструмената процене ради добијања 
релевантних података за реализацију 
непосредног рада са ученицима и других  
послова у раду са наставницима, родитељима, 
институцијама, 

Психолошко тестирање ученика, испитивање 
професоналних опредељења ученика.  

Саветодавно-инструктивни рад са ученицима 
који имају тешкоће у учењу, развојне, 
емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме 
прилагођавања, проблеме понашања,  

Саветодавни рад са ученицима.  

Пружање подршке ученицима који се школују 
по индивидуализираној настави и 
индивидуалном образовном плану,  

Подршка ученицима који се школују по 
индивидуализованој настави и ИОП-у. 

Пружање подршке деци, односно ученицима 
из осетљивих  друштвених група,  

Пружање подршке и помоћи ученицима, 
сарадња са родитељима и домовима ученика. 

Идентификовање ученика са изузетним 
способностима (даровити и талентовани) и 
пружање подршке таквим ученицима за 
њихов даљи развој. Учествовање у процени 
могућности за убрзано школовање ученика са 
изузетним способностима, 

Идентификовање ученика са изузетним 
способностима и пружање подршке таквим 
ученицима за њихов даљи развој. 
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Рад са ученицима на унапређењу кључних 
компетенција, ставова и вредности потребних 
за живот у савременом друштву: стратегије 
учења и мотивације за учење, вештине 
самосталног учења, концепт целоживотног 
учења, социјалне вештине (ненасилна 
комуникација, конструктивно решавање 
проблема, интеркултурална комуникација и 
уважавање различитости), здрави стилови 
живота, вештине доношења одлука и друго, 

Индивидуални саветодавни рад са ученицима 
на наведене теме. Припрема презентација за 
часове одељењског старешине и одељењске 
заједнице. 
 

Подршка развоју професионалне каријере 
ученика професионалним информисањем и 
саветовањем (на основу процењених 
способности, интересовања, особина 
личности, мотивације ученика), 

Професионално саветовање и тестирање ТПО 
тестом ученика завршних разреда.  У сарадњи 
са тимом за каријерно вођење и одељењским 
старешинама прикупљене информације 
наставку школовања /запослењу 
прошлогодишњих матураната.  

Пружање подршке ученичком активизму и 
партиципацији у школском животу, 

Праћење и подршка вршњачким едукаторима.  

Пружање психолошке помоћи детету, односно 
ученику, групи, односно одељењу у 
акцидентним кризама, 

Подршка и помоћ ученику, сарадња са 
родитељима и упућивање на одговарајуће 
институције. 

Учествовање у појачаном васпитном раду за 
ученике који врше повреду правила понашања 
у школи или се не придржавају одлука 
директора и органа школе, неоправдано 
изостану са наставе пет часова, односно који 
својим понашањем угрожавају друге у 
остваривању њихових права, 

Реализација активности у оквиру појачаног 
васпитнога рада са ученицима (саветодавни 
разговори са ученицима, родитељима и ОС, 
организација вршњачке едукације, упућивање 
дописа одговарајућим институцијама за 
подршку ученику). 

Организовање и реализовање предавања, 
трибина и других активности  за ученике  из 
области менталног здравља, педагошке, 
развојне  и социјалне психологије. 

Израда презентација и других материјала за 
ученике на наведене теме који су 
презентовани на часовима одељењског 
старешине/одељењске заједнице. 

V.  РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Прикупљање података од родитеља, односно 
старатеља који су  од значаја  за упознавање 
ученика и праћење његовог развоја, 

Прикупљање података од родитеља значајних 
за упознавање и праћење ученика кроз 
индивидуалне разговоре. 

Саветодавни  рад са родитељима, односно 
старатељима  ученика који имају различите  
тешкоће у развоју, учењу и понашању, 

Саветодавни рад са родитељима ученика који 
имају тешкоће у учењу и понашању. 

Подршка јачању родитељских васпитних 
компетенција, нарочито информисањем о 
психолошким карактеристикама њихове деце 
у оквиру индивидуалних консултација и 
облика групног психолошког образовања 
родитеља, 

Информисање родитеља о психолошким 
карактеристикама ученика кроз индивидуалне 
разговоре и на родитељским састанцима. 
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Саветодавни  рад и усмеравање родитеља, 
односно старатеља чија деца врше повреду 
правила понашања у школи и којима је 
одређен појачани васпитни рад, 

Саветодавни рад са родитељима ученика 
којима је  одређен појачан васпитни рад. 

Сарадња са родитељима, односно 
старатељима на пружању подршке ученицима 
који се школују по индивидуалном 
образовном плану, 

Сарадња са родитељима ученика који се 
школу по ИОП-у. 

Оснаживање родитеља, односно старатеља да 
препознају карактеристике своје деце које 
указују на њихове изузетне способности и 
сарадња на пружању подршке у проналажењу 
различитих могућности подстицања и 
усмеравања њиховог општег и 
професионалног развоја,  

Саветодавни  рад са родитељима и ученицима 
на тему професионале оријентације ученика. 

Учествовање у реализацији програма сарадње 
установе са родитељима, односно 
старатељима деце, односно ученика (општи и 
групни, односно одељењски родитељски 
састанци и друго), 

Учешће у организовању родитељских 
састанака,  припрема материјала за 
родитељске састанке. 

Сарадња са саветом родитеља, по потреби, 
информисањем родитеља и давање предлога 
по питањима која се разматрају на савету, 

Учешће у организацији састанка Савета 
родитеља и припрема материјала. 

Пружање психолошке помоћи родитељима, 
односно старатељима чија су деца у   
акцидентној  кризи. 

Пружање подршке и помоћи родитељима и 
упућивање на одговарајауће институције. 

VI.  РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 
ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Сарадња са директором и стручним 
сарадницима на пословима који се тичу  
обезбеђивања ефикасности, економичности  и 
флексибилности образовно-васпитног рада  
установе, а нарочито у вези са: избором 
наставника ментора, поделом одељенског 
старешинства и друго. Предлагање нових 
организационих решења образовно-васпитног 
рада, 

Учешће у раду колегијума и подели и 
реализацији послова и задужења, 
Сарадња са руководством по питању избора 
ментора наставницима, 
Сарадња са руководством по питању поделе 
старешинства, 
Присуство саслушањима током вођења 
васпитно-дисциплинског поступка, 
Учешће у организовању одсутних наставника. 

Сарадња са директором и стручним 
сарадницима на припреми докумената 
установе, прегледа, извештаја и анализа, 

Учешће у изради Годишњег плана рада, 
Извештаја о раду школе, података за 
информациони систем Доситеј, припреме за 
Инспекцијски преглед, анализе успеха на 
класификационим периодима, различитих 
табела за потребе Школске управе и локалне 
самоуправе и друго. 
Сређивање 40-часовних радних недеља за 
наставнике српског језика и књижевности, 
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друштвених наука и уметности, физичког 
васпитања и стручне сараднике. 
Учешће у комисији за преглед педагошке 
документације. 
Израда појединих делова анализе реализације 
ГПР. 
Учешће у изради извештаја  раду директора. 
Израда Извештаја о реализацији оперативног 
плана школе током комбинованог модела и 
током модела наставе на даљину. 
Сарадња са директором и помоћницима 
директора у припреми и реализацији онлајн 
седница Наставничког већа. 

Сарадња са директором и стручним 
сарадницима у организовању трибина, 
предавања, радионица за ученике, запослене, 
родитеље, 

Предавања за наставнике на НВ на теме 
Анализа упитника о задовољству запослених, 
28.10.; Упознавање са извештајем у оквиру 
пројекта «Дигитална школа – европски пилот 
програм» и са активностима у оквиру пројекта 
«Квалитетно образовање за све», 29.12.;  

Сарадња са другим стручним сарадницима на 
припреми и реализацији разних облика 
стручног усавршавања (предавања, 
радионице, прикази стручних чланака и сл.) за 
наставнике  

Сарадња са педагогом у оквиру припреме 
презентација за Наставничко веће и слично. 

Сарадња са директором и педагогом по 
питању приговора и жалби ученика и његових 
родитеља, односно старатеља на оцену из 
предмета и владања, 

Није било приговора ни жалби током ове 
школске године 

Учествовање у раду комисије за проверу 
савладаности програма за увођење у посао 
наставника, стручног сарадника, 

Учешће у раду комисије за проверу 
савладаности програма за увођење у посао 
наставника Раде Марковић, Зорана 
Јоксимовића, Благоја Симића и Момира 
Бабића и Марију Ђокић. 

Редовна размена, планирање и усаглашавање 
заједничких послова са другим стручним 
сарадницима у школи 

Размена информација, планирање и 
усаглашавање послова са педагогом и 
психологом. 

Сарадња са педагошким асистентом и 
пратиоцем ученика на координацији 
активности у пружању подршке деци, односно 
ученицима  који се школују по индивидуалном 
образовном плану. 

Сарадња са родитељима ученика који се 
школују по ИОП-у или похађају наставу у 
одељењима ученика са сметњама у развоју. 
Сарадња са пратиоцима ученика који се 
школују по ИОП-у на координацији активности 
у пружању подршке ученицима. 

VII.  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
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Учествовање у раду наставничког већа 
(давањем саопштења, информисањем о 
резултатима обављених анализа, прегледа, 
истраживања и других активности) 

Израда распореда седница одељењских већа. 
Излагање на Наставничком већу на следеће 
теме: Анализа упитника о задовољству 
запослених, 28.10.; Упознавање са извештајем 
у оквиру пројекта «Дигитална школа – 
европски пилот програм» и са активностима у 
оквиру пројекта «Квалитетно образовање за 
све», 29.12.; Презентација резултата упитника 
о интересовањима ученика за учешће у 
ваннаставним активностима 18.08.2022. (МС); 
Презентација анализе успеха ученика на крају 
трећег класификационог периода и на крају 
другог полугодишта школске 2021/2022. 
године (10.05.2022. и 4.07.2022.) (МС) 

Учествовање у раду тимова установе који се 
образују ради остваривања одређеног 
задатка, програма или пројекта, 

Руковођење секторским тимом за  
обезбеђење квалитета.  
Учешће у раду тима за инклузију, тима за 
заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања, тима за 
развојни план школе, тимова за додатну 
подршку ученицима, тима за каријерно 
вођење,тима за развој међупредметних 
компетенција и предузетништва. 
Учешће у раду тима који је припремао 
докуметацију за РЧФ пројекат. 
Учешће у раду тима у оквиру пројекта увођења 
ФУК-а. 
Школски координатор тима у оквиру пројекта 
Дигитална школа – европски пилот програм и 
члан тима у оквиру пројекта Квалитетно 
образовање за све 

Учествовање у раду стручних актива за 
развојно планирање и развој школског 
програма и педагошког колегијума,  

Учешће у раду стручног актива за развојно 
планирање, праћење рада стручног актива за 
развој школског програма, учешће у раду ПК. 

VIII.  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња  са образовним, здравственим, 
социјалним и другим институцијама значајним 
за остваривање циљева обтазовно – васпитног 
рада и добробити ученика. 

Сарадња са Здравственим центром (пружање  
хитне здравствене помоћи ученицима, дописи 
у вези лекарских прегледа ученика, сарадња 
са Полицијском управом (пријава случајева 
насиља, школски полицајац...), сарадња са 
Центром за социјални рад (пружање подршке 
ученику и породици), сарадња са Школском 
управом (саветодавни послови, израда табела, 
израда оперативних и акционих планова и 
извештаја о реализацији оперативних 
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планова), сарадња са домовима ученика 
(свакодневна у вези ученика са сметњама у 
развоју, са васпитачима у вези постигнућа и 
понашања ученика), сарадња са другим 
школама, Црвеним крстом, Центром за 
трансфузију и другим. 

Сарадња са локалном заједницом и широм 
друштвеном средином за остваривање 
циљева образовно – васпитног рада и 
добробити ученика. 

Сарадња са интересорном комисијом, 
сарадња са Ужичким центром за права детета, 
Канцеларијом за младе, Заводом за јавно 
здравље, РЦУ Ужице, Градском канцеларијом 
за услуге социјалне заштите... 

Учествовање у раду стручних  удружења, 
њихових органа, комисија, одбора. 

Сарадња са колегама из Актива стручних 
сарадника средњих школа. 
Учешће у раду радне подгрупе Града Ужица за 
област Образовања у оквиру израде Плана 
развоја града Ужица за период 2021-2028. 
године, као руководилац радне подргрупе. 

Сарадња са психолозима који раде у другим 
установама, институцијама, организацијама, 
удружењима: национална служба за 
запошљавање, центар за социјални рад, 
домови здравља, заводи за патологију говора, 
ментално здравље и друге здравствене 
установе, институт за психологију, матични 
факултет, заводи за вредновање и 
унапређење образовно-васпитног рада и др. 

Сарадња са колегама из других школа, 
Здравственог центра... 
 

IX.  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом раду у 
следећој документацији: дневник рада 
психолога и психолошки досије ( картон)  
ученика, 

Вођење дневника о раду психолога, вођење 
евиденције о раду са ученицима и 
родитељима у психолошком досијеу ученика 

Вођење евиденције, по потреби, о извршеним 
анализама, истраживањима,  психолошким 
тестирањима, посећеним активностима, 
односно часовима и др, 

Вођење евиденције о посети часовима; 
Учешће у изради анализе успеха и понашања 
ученика на класификационим периодима са 
графиконима; 
Вођење евиденције о тестирањима ученика; 

Припрема за све послове предвиђене 
годишњим програмом и оперативним 
плановима рада психолога, 

Планирање послова у сарадњи са педагогом и 
другим сарадницима. 

Прикупљање и на одговарајући начин чување 
и заштита материјала који садржи личне 
податке о ученицима, 

Прикупљање и чување података о раду са 
ученицима. 

Стручно усавршавање праћењем стручне 
литературе и периодике, учествовањем  у 
активностима струковног удружења, 

Стручно усавршавање у установи: 
- Присуство излагањима на Наставничком 
већу: Национална платформа „Чувам 
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ОБЛАСТИ РАДА 
АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

похађањем акредитованих семинара, 
вођењем акредитованих семинара, 
ауторством акредитованог семинара, 
похађањем симпозијума, конгреса и других 
стручних скупова, разменом искуства и 
сарадњом са другим психолозима у 
образовању.  

те“(Зорица Ђурић), 25.11.2021.;  Правилник о 
сталном стручном усавршавању и 
напредовању у звања наставника, стручних 
сарадника и васпитача(Наташа Гавриловић), 
29.12.2021.; Пројекат  Државна матура(Марина 
Јелисијевић), 29.12.2021.; Поступање и 
реаговање установе у случајевима 
насиља(Зорица Ђурић), 29.12.2021. 

- Рад на школској платформи Офис 365; 
- Рад на платформи Тимс; 
-Коришћење електронског дневника; 
-Припрема и презентација резултата упитника 
о задовољству наставника нашом школом на 
седници НВ, 28.10.; (МСА) 
- Упознавање са извештајем у оквиру пројекта 
«Дигитална школа – европски пилот програм» 
и са активностима у оквиру пројекта 
«Квалитетно образовање за све», 29.12. (МСА) 
- Припрема и презентација резултата упитника 
о интересовањима ученика за учешће у 
ваннаставним активностима 18.08.2022. (МС) 
- Припрема и презентација анализе успеха 
ученика на крају трећег класификационог 
периода и на крају другог полугодишта 
школске 2021/2022. године (10.05.2022. и 
4.07.2022.) (МС) 
- Излагање на тему „ Инклузивно образовање- 
израда педагошке документације“ 
(10.05.2022.) (МС) 
- Инструктивно - педагошки  рада: Рада 
Марковић, 26.11.2021.; Зоран Јоксимовић, 
26.11.2021. Благоје Симић, 9.12.2021.; Момир 
Бабић 25.11.2021. (МСА), Марија Ђокић, 
20.6.2022.; Драгана Попадић 23.06.2022. (МС) 
- Тродневна обука у оквиру пројекта 
„Квалитетно образовање за све“ Соко бања, 
18-20. маја 2022. године. 
Стручно усавршавање ван установе: 
-Аутор и реализатор акредитованог програма 
„Одељењски старешина у савременој школи“ 
и програма стручног усавршавања од јавног 
интереса „Дигитализација школских процеса и 
активности“ (Маријана Симовић Алексић) 
- „Инклузивно образовање-израда педагошке 
документације“ (Марија Суботић) 
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- „Кретање ученика који остварују право на 
додатну подршку кроз образовни систем-
транзиција“ (Марија Суботић) 

Послове психолога обављале су Маријана Симовић Алексић и Марија Суботић. 

6.2.3. Школски  библиотекар 

Библиотекари су током првог полугодишта школске 2021/2022. године радили у складу са 
својим програмом из Годишњег плана рада школе, колико су то дозвољавали услови и мере 
предузете услед пандемије изазване ширењем Корона вируса.  

С обзиром на трећи модел наставе током првог полугодишта био је и мањи број ученика 
који су користили библиотечке услуге. Ученици првог разреда, на основу дугогодишње праксе,  
упознати су са начином рада и могућностима које им школска библиотека нуди. 

У сарадњи са ППС  и одељенским старешинама  пет ученика је долазило у библиотеку где 
им је пружена подршка при изради презентације  у оквиру обављања друштвено корисног рада.  

Библиотекари су, заједно са Тимом за подршку ученицима и секцијом Црвеног крста, 
учествовали у организовању новогодишње приредбе и доделе новогодишњих пакетића за 
ученике са сметњама у развоја. 

Књиге, Тата, мама, ако ме волиш прочитајмо, донација аутора Др Маје Лазичћ и др Зорана 
Димитријевића, подељене су  свим одељењским старешинама и члановима Библиотечке 
секције. 

У овом периоду обављено је колективно учлањавање у Народну библиотеку за све 
заинтересоване запослене и ученике. 

Сарадња са Народном библиотеком Ужице настављена је и путем стручних семинара. 
Стручно предавање Фотографија у библиотеци, предавач Маша Милорадовић, начелница 
Одељења посебних фондова Народне библиотеке Србије, одржан је 25. 11. 2021. Семинар 
Стручни библиотечко-информациони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке 
статистике у складу са националним законском регулативом и међународним ISO стандардима 
за библиотечку статистику – техничка обука за коришћење нове on-line апликације МБС одржан 
је 27. 12. 2021. у Народној библиотеци Ужице. Присиствовали смо, преко зум апликације, 
стручном скупу са међународним учешћем: „Важност и улога библиотекара у препознавању 
различитости и унапређењу живота и образовања особа са сметњама у развоју и 
инвалидитетом“ који је организовала ОШ "Свети Сава" Шабац, 3. децембра 2021. године. 

У библиотеци наше школе је обележен 10. децембар, дан када је пре 60 година Иву 
Андрићу уручена Нобелова награда за књижевност. Изложбом фотографија, цитатима и 
мислима нашег нобеловца подсетили смо ученике на овај значајан јубилеј и вредност 
Андрићевог целокупног књижевног опуса који указује да ,,приповедач и његово дело не служе 
ничему ако на један или други начин не служе човеку и човечности“. 



    
Техничка школа Извештај о раду школе 
Ужице Школска 2021/2022. 

 

© Техничка школа Ужице  Страна 97 од 321 

Извештај о раду школе 2021 2022  

 

У сарадњи са школском библиотеком  реализован је низ пројеката:  пројекaт за младе 
GMO21-R14 „Млади на потезу“ – шаховске активнoсти у школи, који је подржан на конкурсу 
националног програма волонтирања младих, Млади су закон 2021 на конкурсу „Шта нам тешко“, 
Пословни изазов југозападна Србија 2021/22, такмичење ,,Hack IT Girls“, еколошком изазову за 
ученице средњих школа широм Србије, програм Girls Go Circular који је намењен оснаживању 
девојчица и девојака у области СТЕМ дисциплина (Наука, Технологија, Инжењерство и 
Математика), конкурс за идејни пројекат Дигитална експедиција 2021/2022.  

На почетку другог полугодишта ученици су информисани о шездесет осмој добитници 
Нинове награде Милени Марковић. Представљен им је њен награђени роман ,,Деца“ кроз 
одабране цитате. 

У сарадњи са библиотеком  наше школе припреман је програм и сниман видео метријал 
за  обележавање школске славе. Поводом Савиндана у школској библиотеци постављена је 
изложба под називом ,,Мајка је биће најсличније Богу“. Изложени су литерарни и ликовни 
радови наших ученика који су учествовали на конкурсу Кола српских сестара поводом Материца. 

У сарадњи са школском библиотеком  реализовано је учествовање на републичком 
такмичењу  Пословни изазов југозападна Србија 2021/22.  

 У школској библиотеци је 21. фебруара обележен Међународни дан матерњег језика. 
Ученици наше школе  обележили су овај дан изложбом којом су скренули пажњу на значај нашег 
матерњег језика, указали на важност очувања и неговања српског језика и његовог прелепог 
писма, српске ћирилице.    

У школској библиотеци  је 4. марта одржана промоција Техничког факултета из Чачка. 

У сарадњи са школском библиотеком, од 14. до 18. 3. 2022. године чланови Рецитаторске 
секције припремали су се за смотру рецитатора ,,Песниче народа мог". 

У школској библиотеци је 21. марта обележен Међународног дана поезије рецитовањем 
поезије из различитих култура. 

У априлу месецу (18. априла ) попуњавана је анкета о библиотечком пословању. 

У школској библиотеци је 23. априла обележен Светски дан књиге. Ученици наше школе  
обележили су овај дан ликовном изложбом радова инспирисаним мотивима из књижевних 
дела. 

У сарадњи са Стручним већем наставника српског језика и књижевности спроведена је 
акција ,,Поклањамо књигу школској библиотеци“, а поводом 23. априла, Светског дана књиге. 

У школској библиотеци је 28. априла организовано прегледање тестова са Републичког 
такмичења графичарства које је одржано у Техничкој школи. 

У сарадњи са библиотеком  наше школе од 4. до 14. маја припреман је програм за  
Отворена врата школе. 
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 У првој половини месеца маја, у сарадњи са библиотеком  наше школе, реализован је 
литерарни и ликовни конкурс ,,Маска“ у оквиру пројекта ,,Квалитетно образовање за све“. 

У другој половини маја, у сарадњи са библиотекаром школе и школском библиотеком, 
ученици су се припремали за Републичко такмичење машинских школа. 

 Од 20. до 30. маја 2022. године, у сарадњи са библиотекаром школе и школском 
библиотеком, рађен је апликациони формулар за набавку лаптоп рачунара за опремање 
школског кабинета. 

Током школске године библиотекар школе је био ангажован у пројекту Успостављање 
система финансијског управљања и контроле (ФУК-а) у школама уз подршку јединице локалне 
самоуправе -  израда актавности, процесура и ризика у оквиру библиотечких послова. 

У јуну месецу, у сарадњи са одељенским старешинама,  рађено је на набавци књига  за 
похваљене  и награђене ученике  завршних разреда. 

Током јуна месеца ажуриран је спискак ученика који дугују књиге школској библиотеци. 

Последње недеље јуна месеца сређен је књижни фонд. 

У сарадњи са стручним већем  одређене су књиге  којим треба  обогатити књижни фонд 
библиотеке  у циљу  повећања  броја  наслова, који су потребни ученицима предвиђених  планом 
и програмом предмета. 

У току првог полугодишта извршена је набавка уџбеника. Приновљено је укупно 69 књига, 
а од тога 34 књиге стручне литературе  за које је школа  издвојила 29,029,00 динара. Тако да сада 
укупни књижни фонд износи 10314 књига. У акцији ,,Поклањамо књигу школској библиотеци“, 
сакупљено је 20 наслова. 

У току првог полугодишта библиотечку грађу користило је 214 ученика и готово сви 
запослени. Од тога је 70 новоуписаних. Ванредним ученицима је књижни фонд такође доступан. 
На располагању су и три рачунара са неограниченим приступом интернету као и фотокопир  и 
скенер апарат. У току је компјутеризација књижног фонда. 

6.3. Тимови у школи 

Током ове школске године тимови су радили у складу са организационом структуром која 
се заснива на подели на секторe и тимове. 

У складу са чланом 130. Закона о основама система образовања и васпитања, директор 
образује прописане тимове и друге тимове за остваривање одређеног задатка, програма или 
пројекта. На почетку школске године директор је именовао чланове оних тимова који су 
прописани законом и тимова који су од посебног значаја за школу, а Школски одбор, Савет 
родитеља, Ученички парламент и Наставничко веће предложили су своје представнике. 
Директор је именовао и друге тимове прописане законом. 

За остале тимове наставници су се изјашњавали, тако што је сваки наставник са пуним 
радним временом бирао најмање два тима, осим ако у неки од тимова није одређен решењем 
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директора. Решењем о структури послова у оквиру 40-часовне радне недеље сваком наставнику 
на годишњем нивоу распоређени су сати за ангажовање у тиму. 

У оквиру сваког подручја рада, која су организована у секторске тимове у складу са 
бројем одељења, организовани су тимови образовних профила за један или више сродних 
образовних профила. Тимови су се бавили планирањем, усклађивањем, праћењем и 
унапређивањем рада у оквиру образовног профила, стављањем акцента на 
интердисциплинарно повезивање садржаја и њихову временски усклађену реализацију. 
Руководиоци ових тимова су чланови Стручног актива за развој школског програма. 

Тимови су радили у складу са програмом рада и постављеним циљевима и њихови 
детаљни извештаји налазе се на електронској платформи школе.  Како је почела настава на 
даљину и рад школе на даљину, на платформи Тимс су отворени канали тимова на којима су се 
одржавали онлајн састанци и спроводиле активности у складу са околностима. 

У наставку су дати детаљни извештаји тимова који су предвиђени законом. 

Тимови воде записнике са састанака у одређеним формуларима, а записници се постављају на 
електронску платформу.  

1) Тим за инклузивно образовање 

Назив тима:  Тим за инклузивно образовање 

Руководилац: Ружица Страњаковић 

Број чланова: 10 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

х 
2. II полугодиште 

х 3.Крај школске 
године 

х 

Број састанака 2 3 5 

 

Списак чланова тима Ружица Страњаковић, педагог, руководилац тима; Маријана 
Симовић Алексић, психолог, наставник грађанског васпитања; 
Марија Суботић, психолог; Катарина Новаковић, наставник 
графичке групе предмета; Ивана Матијевић, наставник енглеског 
језика; Јелена Шљукић, наставник графичке групе предмета; 
Драгиња Костић, наставник групе предмета у машинству; Данка 
Гогић, наставник српског језика и књижевности; Марина Илић, 
представник Савета родитеља; ;Теодора Јовановић 2г, представник 
Ученичког парламента; Невенка Дедић, педагог  Дечијег 
диспанзера 

Присуство чланова тима 
на састанцима 

Редовно, у ретким случајевима оправдано одсуство. 

 

Реализоване активности - На тему пружање подршке ученицима из осетљивих група 
(идентификовање ученика, њихових посебних потреба, вођење 
евиденције) одељењским старешинама и одељењским већима за 
идетификовање деце којој је потребна додатна образовна подршка. 
Формирање тимова за пружање подршке, израде ИОП-а, израде 
планова, евалуације, активности везане за рад Интерресорне 
комисије и добијање сагласности за мере пружања подршке 
конкретним ученицима. Евиденција о ученицима из осетљивих 
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група. Пружање подршке наставницима у коришћењу и примени 
мера (индивидуализације, ИОП-а), инклузивне образовне праксе. 
Индивидуални разговори и саветодавни рад са наставницима, 
одељењским већима. Пружање помоћи наставницима у 
конкретизовању активности ученика и наставника, циља и исхода 
учења за сваког појединачног ученика. Оснаживање ученика за 
разумевање и прихватање инклузивних принципа, начела, 
реализовање низа предавања за ученике на часовима одељењског 
старешине, одељењске заједнице о инклузивном образовању.  

- Одељењске старешине су родитељима ученика пружили 
подршку у коришћењу платформе школе, како би ученици уз њихову 
помоћ пратили наставу. 

- Презентација за наставнике на тему Инклузивна култура 
политика и пракса. Реализована је сарадња са компетентним 
установима ради проналажења оптималних начина за пружање 
квалитетне подршке ученицима и њиховим родитељима. 

 
 2)Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Назив тима:  Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Руководилац: Зорица Ђурић 

Број чланова: 23 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

 
2. II полугодиште 

 3.Крај школске 
године 

* 

Број састанака 12 9 21 

 

Списак чланова тима Драган Туцаковић, директор школе; (Јелена Павловић заменица 
директора школе); (Ана Вучићевић) Снежана Матић, секретар 
школе;  Зорица Ђурић, руководилац тима;  Маријана Симовић 
Алексић, психолог;  Ружица Страњаковић, педагог; Марија Суботић, 
психолог; Мирјана Драшковић, наставник; Горан Драшковић, 
наставник; Александар Продановић, наставник; Дарко Глукчевић, 
наставник; Марина Јешић, наставник; Верица Михајловић, 
представник Центра за социјални рад; Небојша Станојевић, 
представник Савета родитеља; Нада Драгутиновић, представник 
Савета родитеља; Дарко Љубичић, представник Ученичког 
парламента; Милена Марковић, представник Ученичког парламента  
Обрад Вукашиновић, представник Ученичког парламента; Душан 
Алексић, представник Ученичког парламента; Милица Рабасовић, 
представник Ученичког парламента; Владимир Лијескић, 
представник Ученичког парламента; Димитрије Стојиљковић, 
представник Ученичког парламента; Бошко Јоксовић, представник 
Ученичког парламента; Катарина Јокић, представник Ученичког 
парламента 

Присуство чланова тима 
на састанцима 

Чланови тима редовно присуствују састанцима,а уколико су 
оправдано одсутни, информације су добијали директно од 
координатора тима 
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Реализоване активности - Током школске 2021 / 2022.год. реализован је читав низ 
превентивних и интервентних активности у циљу превенције и 
заштите ученика од насиља:  
- Израђен је план реализације Програма за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања који је 
саставни део Годишњег плана рада школе; 
- Избрани су представници Савета родитеља и Ученичког 
парламента за чланове Тима за заштиту; 
- На часовима одељењског старешине/ одељењске заједнице 
ученици упознати са Програмом превенције насиља, врстама и 
нивоима насиља и са шемом интервентних активности. Ученици су 
упознати са начином функционисања Тима за заштиту и члановима 
Тима. 
- На родитељским састанцима након првог класификационог 
периода родитељи су упознати са Посебним протоколом и 
Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања.  
- Тим је за родитељски састанак, за ученике и за нове чланове Тима 
проследио презентацију «Упознавање са Посебним протоколом и 
Правилником за примену посебног протокола». 
- На седници Наставничког већа, одржана су предавања и 
презентације и приказани резултати анкете о присуству насиља и 
дискриминације као и предложене мере за побољшање стања 
- На часовима физичког васпитања наставници се континуирано 
баве превенцијом негативних облика понашања у спорту и 
промоцијом правила понашања на спортским такмичењима. 
- Остварује се оснаживање и подршка тиму вршњачких едукатора 
који се активно укључују у активности планиране програмом 
превенције насиља, али и у интервентним активностима у сарадњи 
са Тимом за заштиту и психолошко – педагошком службом. 
- У школи је организован низ активности које подстичу позитивне 
вредности, толеранцију, ненасилне облике комуникације (шаховски 
турнири, такмичења, хуманитарне акције, обележавање значајних 
датума и слично). 
- У оквиру интервентних активности, на предлог Тима за заштиту, 
директор је присуствовао родитељским састанцима одељења у 
којима је уочено насилно и непримерено понашање ученика. 
- На часовима одељењског старешине /одељењске заједнице 
организоване су радионице за ученике на тему превенције насиља. 
Радионице су реализовали вршњачки едукатори и психолошко – 
педагошка служба. 
- Остварена је сарадња са Центром за социјални рад, Школским 
диспанзером и Полицијском управом у ситуацијама насиља трећег 
нивоа и благовремено је информисана Школска управа.  
- За све учеснике насилних ситуација које је Тим за заштиту 
разматрао направљени су планови заштите и пружена је 
одговарајућа подршка. 
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- Тим је до сада реализовао све планиране активности и уредно смо 
водили документацију и евиденцију о свом раду. 

 
      3) Тим за самовредновање 

Назив тима:  Тим за самовредновање 

Руководилац: Оливера Шијакињић 

Број чланова: 16 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

 
2. II полугодиште 

 3.Крај школске 
године 

 

Број састанака 5 3 3 

 

Списак чланова тима Драган Туцаковић, директор школе; Оливера Шијакињић, наставник 
машинске групе предмета, руководилац тима; Весна Зечевић, 
наставник машинске групе предмета, библиотекар; Марија Жунић, 
наставник графичке групе предмета; Ивана Аџић, наставник 
електротехничке групе предмета; Братислав Стаменковић, 
наставник електротехничке групе предмета; Момир Бабић, 
наставник електротехничке групе предмета; Ивана Бошковић, 
наставник практичне наставе у графичарству; Јелена Шљукић, 
наставник практичне наставе у графичарству; Љиљана Зекић, 
наставник металуршке групе предмета; Благоје Симић, наставник 
практичне наставе; Михајло Аџић, наставник практичне наставе; 
Павле Гавриловић, наставник практичне наставе; Петар Стојановић 
4е1, представник Ученичког парламента; Зорица Старчевић, 
представник Школског одбора; Тошић Светлана, представник Савета 
родитеља 

Присуство чланова тима 
на састанцима 

Чланови тима редовно присуствују састанцима,а уколико су 
оправдано одсутни, информације су добијали директно од 
координатора тима 

 

Реализоване активности - Договорено је да се у току школске 2021-2022.године 
вреднује свих шест области квалитета, у складу са Правилником о 

вредновању квалитета рада установе након истека петогодишњег 
циклуса вредновања. 

- Израђен Годишњи план самовредновања 
- Израђен план рада Тма за текућу школску годину 
- Нови чланови Тима упознати са новим Правилником о 
- стандардима квалитета рада установе 
- Због повећаног обима посла, Тим за самовредновање је 
проширен и сада има 12 чланова из реда наставника. Сви су 

упознати са важећим правилницима и Годишњим планом 
самовредновања 

- Извршена је подела задужења и утврђено на који начин 
ће се спроводити самовредновање за свих шест области квалитета. 

Из претходног периода постоје разрађене процедуре, осим за 
област квалитета Подршка ученицима. Она је једина вреднована пре 
2018. године када је ступио на снагу нови Правилник о стандардима 
квалитета установе тако да је потребно проучити ову област 
квалитета, анализирати индикаторе и установити систем 
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прикупљања доказа. Чланови Тима за самовредновање су 
анализирали стандарде квалитета који дефинишу области квалитета 
које вреднујемо ове школске године, а затим су приступили изради 
Методологије рада. 

- Сви чланови Тима за самовредновање су учествовали у изради 
Просветног картона школе за 2020/21. годину у складу сасвојим 
задужењима и Просветни картон 2020/21. постављен на школску 
платформу. 

- Тим за самовредновање је припремио кратак Извод из Извештаја 
о самовредновању за школску 2020/21. годину и доставио 
одељењским старешинама које су овај Извод презентовале 
ученицима на часовима одељењског старешине и родитељима на 
родитељским састанцима, према Годишњем плану рада односно 
плановима рада одељењских старешина и плановима родитељских 
састанака. 

- Извештавање  Педагошког колегијума (31.3; 28.6) и 
Наставничког већа (29.12; 31.5) о активностима у процесу 

самовредновања  и реализацији плана самовредновања рада школе 
- Постављен је Просветни картон школе за школску 
2020/21. на школској платформи 
- Сачињене су процедур е за вредновање свих шест 
области квалитета школске 2021/22. године (и нова процедура за 

област квалитета Подршкаученицима која се први пут ове школске 
године вреднује по новом Правилнику) 

- Припремљени су Forms Упитници и спроведено је анкетирање 
ученика, наставника и родитеља 

- Обрађени су резултати Упитника 
- Тим за самовредновање је такође пратио и реализацију мера за 

унапређење квалитета рада донетих на основу самовредновања у 
претходној школској години за област квалитета 
Програмирање,планирање и извештавање и Организација рада 
школе, управљање људским и материјалим ресурсима. Мере су се 
односиле на Планирање допунске наставе и додатног рада је 
функционално и засновано је на праћењу постигнућа ученика и  
Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, 
оријентацију ка предузетништву  и предузетничке кометенције 
ученика и наставника.  Реализоване активности су анализиране  у 
коначном  Извештају о самовредновању. 

- Чланови тима, свако према својим задужењима, су радили на 
изради Извештаја, да би након заједничких састанака анализе и 
усаглашавања приступили изради коначне верзије Извештаја о 
самовредновању за школску 2021/22. годину. 

- Сачињен је коначни Извештај, презентован на седници 
Наставничког већа 29.августа 2022.године. Такође, донете су мере за 
унапређење рада установе које ће бити предмет праћења у наредној 
школској години и саставни су део коначног Извештаја. 

 
      4)Тим за обезбеђење квалитета и развој установе 
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Назив тима:  Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Руководилац: Јелена  Јокић 

Број чланова: 16 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

 
2. II полугодиште 

 3.Крај школске 
године 

* 
Број састанака   2 

 

Списак чланова тима Драган Туцаковић, Јелена Павловић, Маријана Симовић Алексић, 
Наташа Гавриловић, Милена Миливојевић, Ружица Страњаковић, 
Ана Јованетић Марковски, Бранко Димитријевић, Оливера 
Шијакињић, Иван Савић ,Драгана Бијељић, Ивана Марјановић, 
Јелена Јокић, представници Школског одбора, Савета родитеља и 
ученичког парламента 

Присуство чланова тима 
на састанцима 

Чланови тима редовно присуствују састанцима, а уколико су 
оправдано одсутни, информације су добијали директно од 
руководиоци тима. 

 

Реализоване активности - Конституисање Тима за обезбеђење квалитета и развој установе 

- Израда плана рада тима  за текућу школску годину 

- Упознавање са надлежностима тима 
- Учествовање у развоју методологије самовредновања у односу 
на стандарде квалитета рада установе 
- Коришћење аналитичко – истраживачких података за даљи 
развој школе 
- Праћење развоја компетенција наставника и стручног сарадника 
у односу на захтеве квалитетног васпитно – образовно рада, 
резултата самовредновања и спољашњег вредновања 
- Праћење напредовања ученика у односу на очекиване резултате 
- Анализа реализованих активности и израда извештаја о раду 
тима 

 
      5) Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

Назив тима:  Тим за међупредметне компетенције и предузетништва 

Руководилац: Бранко Димитријевић 

Број чланова: 16 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

х 
2. II полугодиште 

х 3.Крај школске 
године 

x 

Број састанака 1 1 3 

 

Списак чланова тима Бранко Димитријевић, Ружица Страњаковић, Марија Суботић, 
Гордана Недић, Ивана Матијевић, Небојша Зарић, Марина 
Јевремовић-Раковић, Гордана Остојић, Биљана Николић, Иван 
Вучићевић, Душица Николић, Слађана Човић, Александра Поповић, 
Зорица Старчевић ,Слободанка Јовановић, Вук Перишић 

Присуство чланова 
тима на састанцима 

Чланови редовно присуствују састанцима 

 

Реализоване активности - У првом полугодишту је конституисан тим и израђен план рада за 
текућу школску годину. Чланови тима су упознати са надлежностима 
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тима и одговарајућим законским и подзаконским актима везаним за 
међупредметне компетенције и предузетништво. ППС је урадила и 
проследила презентацију ОС о техникама и планирању учењa и 
презентацију поводом обележавања 1. децембра. 

- Током другог полугодишта реализоване следеће активности-
Гордана Остојић је урадила презентацију о карактеристикама 
заразних болести и мерама превенције, Небојша Зарић је урадио 
презентацију-У здравом телу здрав дух, Ивана Матијевић урадила 
презентацију о традиционалним и актуелним достигнућима културе, 
науке, уметности и технологије ,Иван Вучићевић и Александра 
Поповић презентацију о изради CV и начину комуникације са 
послодавцем, Гордана Недић је урадила презентацију о појму и 
врстама комуникације, Марина Јевремовић Раковић је урадила 
презентацију о ризицима и опасностима при коришћењу ИКТ, 
Биљана Николић је урадила презентацију о проналажењу решења 
кроз решавање актуелних проблемских ситуација у понашању. 

 
      6) Тим за професионални развој запослених 

Назив тима:  Тим за стручно усавршавање 

Руководилац: Наташа Гавриловић 

Број чланова: 8 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

x 
2. II полугодиште 

x 3.Крај школске 
године 

x 

Број састанака 3 2 5 

 

Списак чланова тима Јасна Станишић, Јасминка Менђан Павловић, Гордана Брадоњић, 
Бранкица Антонијевић, Наташа Гавриловић, Бранко Димитријевић, 
Марија Цупара, Јелена Шљукић 

Присуство чланова тима 
на састанцима 

Чланови тима су редовно присуствовали састанцима 

 

Реализоване активности - Континуирано се уређује база података и прати стручно 
усавршавање  

- Услед промене правилника о стручном усавршавању наставника 
и стручних сарадника, стручно усавршавање се прати два пута 
годишње. Тим је израдио два извештаја о СУ који су презентовани 
на Педагошком колегијуму. 

- Израђен је годишњи извештај о стручном усавршавању 
наставника и стручних сарадника са анализом примене стечених 
знања и вештина који је разматран на Наставничком већу 

- Наставници и стручни сарадници су реализовали стручно 
усавршавање у складу са планом стручног усавршавања на нивоу 
школе, расположивим средствима, приоритетима школе и личним 
плановима професионалног развоја 

- Остварена је сарадња са стручним већима, Стручним активом за 
развојно планирање и  Тимом за РПШ ради координисања рада. 
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    7) Тим за каријерно вођење и саветовање 

Назив тима:  Тим за каријерно вођење и саветовање 

Руководилац: Ивана Марјановић 

Број чланова: 10 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

 
2. II полугодиште 

 3.Крај школске 
године 

+ 
Број састанака 4 2 6 

 

Списак чланова тима Маријана Симовић Алексић,  Сања Селаковић,  Ивана Марјановић,  
Весна Ђубић,  Ђорђе Марковић,  Павле Гавриловић,  Љиљана 
Зекић, Рада Марковић, Зоран Јоксимовић, Зорица Селаковић 

Присуство чланова тима 
на састанцима 

Редовно. 

 

Реализоване активности - Израда плана реализације Програма каријерног вођења и 
саветовања за текућу школску годину који је саставни део ГПР-а. 
- Организовање прикупљања података о упису на високе школе и 
факултете, односно запошљавању ученика који су претходне 
школске године завршили школовање у нашој школи. Ученицима 
прослеђена презентација  ,,Како видим себе у будућности,, са 
циљем да ученици формирају слику о себи за даљи професионални 
развој. 
- Прослеђен је упитник ученицима завршних разреда о намерама 
за даље школовање и запослење. 
- На крају школске 2021/2022. Године,  212  ученика је  попунило  
упитник за КВИС и исказало своје жеље за наставак школовања и 
запошљавања:  
- Наставиће  школовање у струци 77 ученика,  од тога 64 ученика 
четвртих и 13 ученика трећих разреда,  
- Наставиће  школовање, али не у својој струци  59ученика, од тога 
53 ученика четвртих и 6 ученика трећих разреда, 
- Запослиће  се у својој струци 21  ученика, од тога 7 ученика 
четвртих и 14 ученика трећих разреда, 
- Запослиће  се али не у својој струци 9  ученика,  8 ученика 
четвртих и 1 ученика трећих разреда, 
- Нешто друго 46  ученика, 31 ученика четвртих и 15 ученика трећих 
разреда. 

 
8) Тим за подршку ученицима 

Назив тима:  Тим за подршку ученицима 

Руководилац: Милена Миливојевић 

Број чланова: 7 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

 
2. II полугодиште 

 3.Крај школске 
године 

х 

Број састанака 1 2 3 
 

Списак чланова тима Александра Поповић, Ана Петровић, Небојша Зарић, Соња 
Шопаловић, Данка Гогић, Јована Ђајић 

Присуство чланова тима 
на састанцима 

Редовно 
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Реализоване активности - Тим је радио у сарадњи са осталим релевантним тимовима у 
школи и уз подршку Ученичког парламента.  
- Састанци су одржани у просторијама школе. 
- Подржане су презентације на часовима одељењског старешине и 
одељењске заједнице. 
- На предлог ученика треће године одигран је хумантарни 
фудбалски турнир у сарадњи са ученичким парламентом, а новац је 
дат ученицима наше школе за које се и скупљао. Ученици су такође 
иницираи и добровољно скупљање новчаних средстава за ученике 
којима је потребан.  
- Тим је узео активно учешће у реализовању програма промоције 
школе заједно са драмском, литерарном и музичком секцијом. 
- Последњи састанак за ову школску годину посвећен је разматрању 
предлога новог Развојног плана школе. Ученици су активно 
учествовали у изради овог документа. 

 
9) Тим за промоцију школе 

Назив тима:  Тим за промоцију школе 

Руководилац: Данијела Продановић 

Број чланова: 11 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

х 
2. II полугодиште 

х 3.Крај школске 
године 

х 

Број састанака 2 9 11 
 

Списак чланова тима Данијела Продановић, Оливера Поњавић, Татјана Старчевић, 
Марина Јелисијевић, Никола Ћосић, Милена Миливојевић, Бојана 
Оташевић, Рада Марковић, Ивана Марјановић, Милена 
Миливојевић, Жељана Николић 

Присуство чланова тима 
на састанцима 

Већина чланова је увек присуствовала састанцима, осим оправдане 
спречености. 

 

Реализоване активности - Разговор о реализованим  активностима у вези са промоцијом 
школе која се одвија како на друштвеним мрежама тако и реалном 
комуникацијом.  
- Размотрене су нове могућности промоције а примењивани и 
опробани начини. 
- Постигнут је договор о предстојећим активностима тима у вези са 
промоцијом свих образовних профила. Сви предлози су усвојени.  
- Успостављен је контакт са представницима основних школа који 
су именовани од стране директора тих школа за сарадњу са нама, 
а преко њих и са одељењским старешинама осмих разреда. 
- Музичка и драмска секција праве видео снимке уз помоћ 
ученика који се пласирају на друштвене мреже у циљу 
промовисања школе и ваннаставних активности. Организован 
долазак осмака у нашу школу, као и посете наших наставника и 
ученика основним школама, организован дан Отворених врата 
школе. Уређују се Фејсбук и Инстаграм странице. 
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10)  Тим за културну делатност 

Назив тима:  Тим за културну делатност 

Руководилац: Бојана Оташевић 

Број чланова: 10 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

х 
2. II полугодиште 

х 3.Крај школске 
године 

х 

Број састанака 2 2 4 

 

Списак чланова тима Бојана Оташевић, наставник српског језика и књижевности, 
руководилац тима, Сандра Јокић, наставник српског језика и 
књижевности, Милена Миливојевић, наставник енглеског језика, 
Мирко Аћимовић, наставник физичког васпитања, Весна Зечевић, 
библиотекар, Миле Остојић, наставник историје, Катарина 
Новаковић, наставник практичне наставе у графичарству,  Дарко 
Глукчевић, вероучитељ 

Присуство чланова тима 
на састанцима 

Већина чланова је увек присуствовала састанцима, осим оправдане 
спречености. 

 

Реализоване активности - Праћење и учествовање у раду Драмске секције, литерарне, 
новинарске. Сарадња са Тимом за промоцију школе и Ученичким 
парламентом. Препознавање ученика и ангажовање за 
организацију манифестација, логистика и евалуација. 
- Упућивање ученика за прославу Савиндана као и помоћ у 
организовању програма. Сарадња са институцијама око програма 
школске славе Сарадња са локалним телевизијама (ТВ 5, ТВ лав,) 
сарадња са осталим школама. Сарадња са Парламентарном унијом 
Ужичких средњошколаца, са Управом Града. Активности Тима су се 
реализовле преко друштвених мрежа на сајту школе, фејсбук и 
инстаграм страници школе. Драмским, рецитаторским, музичким и 
осталим културним садржајима промовисале су се школске 
активности и реализовао културни садржај.  
- Тим је интезивно радио на активностима везаним за промоцију 
школе и организовање дана Отворених врата школе. 

 
11) Тим за екстерна партнерства 

Назив тима:  Тим за  екстерна партнерства 

Руководилац: Дубравка Ковачевић 

Број чланова: 4 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

х 
2. II полугодиште 

х 3.Крај школске 
године 

x 

Број састанака 1 1 2 

 

Списак чланова тима Дубравка Ковачевић, Оливера Поњавић, Бранкица Антонијевић, 
Татјана Старчевић,   

Присуство чланова тима 
на састанцима 

Чланови редовно присуствују састанцима 
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Реализоване активности - Конституисан тим и израђен план рада за текућу школску годину. 
Чланови тима су упознати са надлежностима тима. Наставак 
сарадње са партнерском школом из земље и иностранства је 
реализована кроз онлајн комуникацију у складу са 
епидемиолошком ситуацијом.  
- Сарадња са школама из Суботице и Крагујевца одвијала се кроз 
сарадњу на Заједницама школа, сарадњу директора и помоћника 
директора, секретара и слично 

 
12) Тим за информатизацију 

Назив тима:  Тим за информатизацију 

Руководилац: Иван Савић 

Број чланова: 5 

Ивештај за 
1. I полугодиште 

x 
2. II полугодиште 

x 3.Крај школске 
године 

x 

Број састанака 2 2 4 

 

Списак чланова тима Иван Савић, Братислав Стаменковић, Никола Ћосић, Стефан Савић, 
Момир Бабић 

Присуство чланова тима 
на састанцима 

Чланови редовно присуствују састанцима 

 

Реализоване активности - Конституисан тим и израђен план рада за текућу школску годину. 
- Отварање и администрирање ученичких налога за праћење 
наставе на даљину која је у једном делу школске године била једини 
облик наставе услед погоршања ситуације изазване пандемијом.  
- Администрирање наставничких налога. 
-  Администрирање школске рачунарске мреже као и опреме 

13) Остали тимови у школи 

Тимови образовних профила 

Секторски тим  Машинство и обрада метала                      Руководилац: Данијела Продановић  

Тим за образовне профиле 
у машинству   
Руководилац 
:Соња Шопаловић,  
Жељко Антонијевић  
,Павле Гавриловић,  
Благоје Симић  

Бијељић Драгана, Поповић Звонислав,  Перса Андрић, 
Оливера Шијакињић,Соња Шопаловић, Данијела 
Продановић, Ивана Марјановић, Зорица Ђурић, Оливера 
Поњавић, Жељко Антонијевић, Зоран Ковачевић, Душан 
Милић, Бранко Димитријевић, Чедомир 
Југовић,  Милован Вилотијевић, Иван Вучићевић,  Павле 
Гавриловић, Благоје Симић, Момчило Аћимовић, Весна 
Владисављевић, Марија Петковић, Стефан Ракић, Драган 
Мијатовић  

26  

Реализоване активности:   
-Упознавање са прописима који чине основу за доношење ШП- дистрибуција материјала 
члановима тима   
- Обезбеђивање једнообразних табела и упутстава за израду ШП (консултације о садржају 
табела и израда табела  у сарадњи са СА за развој школског програма, дистрибуција табела 
свим члановима тима)   
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- Израда елабората за иновирани образовни профил Техничар за индустријску роботику,   
- Тематско и временско усклађивање садржаја у оквиру школског програма(кроз групни рад и 
сарадњу чланова тима, као и кроз сарадњу са наставницима опшеобразовних предмета и 
одговарајућим стручним већима)  
- Обједињавање свих садржаја школског програма за све  образовне профиле у машинству и 
предаја руководиоцу СА за развој школског програма    
-Праћење успеха ученика током школске године(након сваког класификационог периода)   
- Предлагање мера и предузимање активности ради побољшања успеха(на састанцима 
тима,стручног већа,Наставничког већа)   
- Састанак тима за образовне профиле у машинству на коме су дати предлози за промоцију 
образовних профила    
- Учешће у организацији припреме за матурски испит (направљен распоред припремне, 
консултативне наставе,одређени ментори, комисије за матурске испите....)   
- Праћење успеха ученика на матурском испиту - Успех ученика је праћен, предлагане су мере 
и предузимане активности ради побољшања успеха ученика.   
-Промоција образовних профила    
- Информисање ученика и родитеља о активностима у оквиру одељења са посебним 
потребама у машинству   
- Тимско планирање на месечном нивоу    
- Примењивање одговарајућих дидактичко-методичких решења на часу (угледни часови)    
- Размена искустава о примени различитих дидактичко-методичких решења на часу (посете 
угледним часовима)     

 

Секторски тим Електротехника                                                         Руководилац: Татјана Старчевић  

Тим за образовне профиле у 
Електротехници  
Руководиоци:  
Братислав Стаменковић, 
 Ана Јованетић Марковски,  
Светлана Петровић 

Братислав Стаменковић ,Ивана Аџић, Весна 
Ћубић, Јасна Станишић, Мирјана Скоковић, Иван 
Савић, Наташа Јешић, Бранкица Антонијевић, 
Наташа Гавриловић, Душица Николић, Mомир 
Бабић, Данијела Жунић, Ана Јованетић 
Марковски, Гордана Недић, Марија Вељковић, 
Татјана Старчевић, Светлана Петровић, Жељана 
Николић, Михаило Аџић, Јасминка Међан 
Павловић, Александар Продановић, Милија 
Вермезовић, Зоран Ковачевић,  Чедомир 
Југовић,  Душан Милић, Жељко Антонијевић, 
Миле Остојић, Драгана Попадић, Жељана 
Николић, Оливера Поњавић, Оливера 
Шијакињић, Ивана Марјановић, Зорица Ђурић, 
Весна Владисављевић,  ППС (2 члана )  

37 

Реализоване активности:  

-  Избор заменика руководиоца тимова и записничара 
- Предлози за евентуалне промене у распореду часова 
- Организација блок наставе и израда плана и термина  
- Израда циља тимова  и поставка на платформу 
- Усклађивање рада наставника који остварују  наставу у тимовима образовних профила  
- Сарадња са осталим тимовима у оквиру стручног већа и са осталим стручним већима  
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- Утврђивање проблема  које се јављају током наставе иутврђивање мера за  њихово 
отклањање 

- Одржавање кабинета 
- Праћење успеха ученика током школске године(након сваког класификационог периода)   
- Предлагање мера и предузимање активности ради побољшања успеха(на састанцима 

тима,стручног већа,Наставничког већа)   
- Прављење плана припремне наставе за реализацију матурског испита , разредних испита и 

поправних 
- Састанак тимова  за образовне профиле у електротехници  на коме су дати предлози за 

промоцију образовних профила. Урађен памфлет за образовне профиле са изменама за 
предмете  и прослеђен на друштвеним мрежама  у сарадњи са тимом за промоцију школе  

- Стручно усавршавање наставника. 
- Обједињавање свих садржаја школског програма за образовне профиле у електротехници и 

предаја руководиоцу СА за развој школског програма    
- Организовање посете часовима у оквиру стручног већа и израда елабората  
- Поправка опреме и договор око потребног потрошног материјала  
- Размена искустава о примени  различитих дидактичко -методичких решења на часу. 
- Организација матурског испита  - припреме за матурски испит (направљен распоред 

припремне, консултативне наставе, одређени ментори, комисије за матурске испите....)  
- Праћење успеха на матурском испиту  

 

Секторски тим Металургија и графичарство и обрада дрвета     Руководилац: М. Јелисијевић  

Тим за образовне профиле у 
металургији 
Руководилац:   Љиљана Зекић  

Јелисијевић Марина, Човић Слађана, Зекић 
Љиљана, Јешић Марина, Марјановић Ђорђе, 
Гордана Брадоњић 

6 

Реализоване активности:  
- Тимско планирање на годишњем и месечном нивоу (кроз групни рад и сарадњу чланова тима, 
као и кроз сарадњу са наставницима општеобразовних предмета и одговарајућим стручним 
већима) 
- Планирање одговарајућих дидактичких и методичких решења на часу 
- Организовање допунске наставе 
- Стручно усавршавање наставника у установи и ван ње 
- Размена искустава о примени различитих дидактичко - методичких решења на часу  
- Планирање корелације одговарајућих садржаја предмета са светом рада и занимања или 
наставком школовања 
- Подстицање ученика на професионални развој упознавањем са одговарајућим садржајима 
- Праћење успеха ученика током школске године (након сваког класификационог периода) 
- Предлагање мера и предузимање активности ради побољшања успеха  

• - Организовање припреме за завршни  испит и праћење ученика у току полагања завршног  
испита  

• - Праћење успеха ученика на завршном испиту (анализиран успех ученика на завршном 
испиту ове школске године и извршено поређење у односу на прошлу школску годину) 
- Припреме за промоцију образовног профила Техничар за рециклажу   
- Промоција образовног профила  током Дана отворених врата 
- Промоција образовног профила током Сајма образовања у Чајетини 
- Промоција образовног профила при посетама основним школама и организованим посетама 
ученика основних школа нашој школи у оквиру наставе техничког образовања, друштвених 
мрежа и други средстава ИКТ 
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Тим за образовне профиле у 
графичарству 
Руководилац: Александра Поповић  

Јокић Јелена, Ћосић Никола, Вукотић Милена, 
Радановић Ана, Аћимовић Мирко, Матијевић 
Ивана, Ћитић Гордана, Петровић Ана, Поповић 
Александра 

4  

Реализоване активности:  
- Упознавање са прописима који чине основу за доношење ШП (дистрибуција материјала 

члановима тима) и обезбеђивање једнообразних табела и упутстава за израду ШП 
(дистрибуција табела свим члановима тима) 

- Тематско и временско усклађивање садржаја у оквиру школског програма (кроз групни рад и 
сарадњу чланова тима, као и кроз сарадњу са наставницима општеобразовних предмета и 
одговарајућим стручним већима) 
- Израда  допуне Школског програма у образовном профилу  техничара за дигиталну графику и 
интернет обликовање везана за матурски испит 
- Праћење свих измена у плановима и програмима наставе и учења за образовне профиле у 
графичарству  
- Праћење успеха ученика током школске године (након сваког класификационог периода) 
- Предлагање мера и предузимање активности ради побољшања успеха (на састанцима тима, 
стручног већа, Наставничког већа) 
- Учешће у организацији припреме за матурски испит (направљен распоред припремне и 
консултативне наставе, одређени ментори и комисије за матурске испите....) 
- Праћење успеха ученика на матурском испиту (анализиран успех ученика на матурском испиту 
ове школске године и извршено поређење у односу на прошлу школску годину) 
- Припреме за промоцију образовног профила Техничар за графичку припрему 
- Промоција образовног профила  током Дана отворених врата 
- Промоција образовног профила током Сајма образовања у Чајетини 
- Промоција образовног профила при посетама основним школама и организованим посетама 
ученика основних школа нашој школи у оквиру наставе техничког образовања, друштвених 
мрежа и други средстава ИКТ 

Тим за образовни профил оператер 
за израду намештаја 
 Руководилац: Зоран Јоксимовић  

Рада Марковић, Гордана Недић, Мира 
Скоковић, Наташа Јешић, Марина Јешић, 
Гордана Остојић, Зорица Ђурић, Миле Остојић, 
Мирко Аћимовић, Дејан Петровић, Зоран 
Јоксимовић 

4 

Реализоване активности:  
- Упознавање са прописима који чине основу за доношење ШП (дистрибуција материјала 
члановима тима) 
- Обезбеђивање једнообразних табела и упутстава за израду ШП (консултације о садржају 
табела и израда табела  у сарадњи са СА за развој школског програма, дистрибуција табела свим 
члановима тима) 
- Тематско и временско усклађивање садржаја у оквиру школског програма (кроз групни рад и 
сарадњу чланова тима, као и кроз сарадњу са наставницима општеобразовних предмета и 
одговарајућим стручним већима) 
- Праћење успеха ученика током школске године (након сваког класификационог периода) 
- Предлагање мера и предузимање активности ради побољшања успеха (на састанцима тима, 
стручног већа, Наставничког већа) 
- Стручно усавршавање наставника у установи и ван ње 
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- Припреме за учешће на Републичком такмичењу у подручју рада Шумарство и обрада дрвета 
(1. место - Најбоља школа у Србији, 1.место из области столарства - Петар Зарић - 2д, 2. место 
Својства материјала - Александар Витезовић-3д и 3. место екипно)                     
- Организовање припреме за завршни  испит и праћење ученика у току полагања завршног  
испита  
- Праћење успеха ученика на завршном испиту (анализиран успех ученика на завршном испиту 
ове школске године и извршено поређење у односу на прошлу школску годину) 
- Континуирана корелација наставних садржаја са светом рада и подстицање професионалног 
развоја ученика 
- Припреме за промоцију образовног профила оператер за израду намештаја 
- Промоција образовног профила  током Дана отворених врата 
- Промоција образовног профила током Сајма образовања у Чајетини 
- Промоција образовног профила при посетама основним школама и организованим посетама 
ученика основних школа нашој школи у оквиру наставе техничког образовања, друштвених 
мрежа и други средстава ИКТ 

Тима за ученике са посебним 
потребама у графичарству  
Руководилац: Катарина Новаковић 

Јелена Шљукић, Ивана Бошковић, Милена 
Вукотић, Катарина Новаковић, Тихомир 
Голубовић (Драгослав Шуљагић) 

3  

Реализоване активности:  
- Тимско планирање на годишњем и месечном нивоу (кроз групни рад и сарадњу чланова тима, 
као и кроз сарадњу са наставницима општеобразовних предмета и одговарајућим стручним 
већима) 
- Планирање одговарајућих дидактичких и методичких решења на часу 
- Стручно усавршавање наставника у установи и ван ње 
- Размена искустава о примени различитих дидактичко - методичких решења на часу  
- Праћење успеха ученика током школске године (након сваког класификационог периода) 
- Организовање Новогодишње изложбе радова ученика 
- Промовисање образовних профила за ученике са посебним потребама у графичарству 
- Информисање ученика и родитеља о активностима у оквиру одељења са посебним потребама 
у графичарству 
- Контактирање основних школа у граду и округу које имају одељења са посебним потребама 
- Тимско планирање на месечном нивоу  

 

Секторски тим од општег значаја                                            Руководилац: Бранкица Антонијевић 

Тим за информатизацију 
Извештај о раду тима налази се под редним бројем 12. 

Тим за  наставна средства и опрему 
Руководилац Драгана Бијељић, Мирјана Скоковић, Перса Андрић, Јасна Станишић, Милован 
Вилотијевић, Ана Радановић, Рада Марковић, Емилија Андрић, Гордана Остојић 
Реализоване активности: Избор заменика руководиоца тима и записничара, Утврђивање 
циљева и задатака, Одржавање и праћење одржавања опреме, Израда паноа, моделам макет, 
слика, Сарадња са осталим тимовима. 

Тим за културну делатност 
Извештај о раду тима налази се под редним бројем 10. 

Тим за подршку ученицима 
Извештај о раду тима налази се  под редним бројем 8. 

Тим за међупредметне компетенције и  предузетништво 
Извештај о раду тима налази се  под редним бројем 5. 
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Секторски тим за обезбеђење квалитета                   Руководилац: Маријана Симовић Алексић 

Tим за обезбеђење квалитета и развој установе 
Извештај о раду тима налази се под редним бројем 4. 

Тим за самовредновање 
Извештај о раду тима налази се под редним бројем 3. 

Тим за професионални развој  
Извештај о раду тима налази се под редним бројем 6. 

Тим за заштиту  од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
Извештај о раду тима налази се под редним бројем 2. 

Тим за инклузивно образовање  
Извештај о раду тима налази се под редним бројем 1. 

Тим за каријерно вођење и саветовање 
Извештај о раду тима налази се под редним бројем 7. 

6.4. Секретар школе 

Секретар школе је током школске године реализовала следеће активности планиране ГПР-ом: 

− Правни послови у вези са престанком  и пријемом у радни однос  

− Правни послови за спровођење конкурса и стручна помоћ комисијама приликом избора 
кандидата по расписаном конкурсу као и за избор директора школе 

− Учешће у припреми седница Школског одбора и Савета родитеља и присуство седницама 

− Израда решења која се односе на регулисање родно-правног статуса запосленог 

− Израда документације за Управу за трезор 

− Израда свих врста уговора 

− Правни послови везани  за спровођење поступака набавки 

− Праћење промена закона,  Колективног уговора и других општих аката  

− Старање, евидентирање и чување аката школе и аката примљених од других лица 

− Евидентирање документације радника школе 

− Одлагање документације у архиву 

− Издавање потврда запосленима о радно-правном статусу 

− Израда Плана јавних набавки 

− Издавање и израда јавних исправа 

− Учешће и израда документације за васпитно дисциплинске поступке ученика и 
запослених и утврђивање материјалне одговорности 

− Конкурс за доделу ученичких стипендија 

− Усаглашавање општих аката са Законом, израда нацрта општих аката школе, праћење и 
спровођење поступака њиховог доношења, правно стручна помоћ и обрада аката, од 
нацрта до објављивања коначних текстова 

− Сарадња са НСЗ приликом обезбеђивања замене за запослене 

− Пријем педагошке евиденције ради архивирања 

− Учешће у изради Извештаја о раду школе 

− Учешће у изради Годишњег плана рада  

Тим за промоцију школе 
Извештај о раду тима налази се  под редним бројем 9. 
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− Учешће у ажурирању ЈИСП-а 

− Учешће у анализи реализације ГПР 

− Учешће у изради процеса и процедура у оквиру пројекта Финансијко управљање и 
контрола  

− Стручно усавршавање  

− Попуњавање образаца за потребе статистике 

− Организација и координација рада ваннаставног особља 

 

7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

7.1 Школски одбор  

Школски одбор је конституисан по решењу  о именовању школског одбора Техничке школе, 
деловодни број 61020/20 од 28.10.2020. године које је донела Скупштина Града Ужица, заведено 
под дел. Број 611-0 569/20 од 04.11.2020. године  у Техничкој Школи у Ужицу.  

   Име и презиме   Овлашћени предлагач   

1.   Зорица Старчевић   Локална самоуправа   

2.   Горанка Марковић   Локална самоуправа   

3.   Слађана Дробњак   Локална самоуправа   

4.   Татјана Старчевић, председник   Наставничко веће   

5.   Миле Остојић   Наставничко веће   

6.   Жељко Антонијевић   Наставничко веће   

7.   Милош Тановић   Савет родитеља   

8.   Тамара Алексић   Савет родитеља   

9.   Маријана Јолић   Савет родитеља   

  
Решењем Скупштине града број 610-20/21 од 16.12.2021.године  разрешена је Маријана Јолић 
функције члана Школског одбора а у овај орган именована је Катарина Петронијевић 
 

Представници ученика који учествују у раду Школског одбора (пунолетни ученици)  

1.  Бане Миливојевић    4е2  Ученички парламент  

2.  Василије Дробњаковић 4е2  Ученички парламент  

  
Школски одбор је одржао 16 седница током школске 2021/2022. године и реализовао све 
планиране активности из своје надлежности: 

• Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе  у школској 
2019/2020. години  
• Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду директора за школску 2021/2022. 
годину  
• Именовање Стручног актива за развојно планирање  
• Избор представника у Тим за самовредновање из реда чланова Школског одбора  
• Доношење плана стручног усавршавања запослених  
• Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину.  
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• Доношоње одлуке о ценовнику за ванредне ученике  
• Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду и мере за побољшање 
рада  
• Предлог Министру просвете и науке о броју одељења и ученика за упис ученика у први 
разред за наредну школску годину  
• Доношење одлуке о спровођењу пописа основних средстава и средстава и новчаних 
потраживања  
• Усвајање финансијског плана школе   
• Усвајање Плана јавних набавки   
• Извештај о извршеном попису  
• Анализа реализације Годишњег плана рада и анализа успеха у I полугодишту и мере за 
побољшање рада  
• Усвајање Извештаја о раду директора школе у I полугодишту  
• Усвајање Извештаја о финансијском пословању 
• Извештај о анализи успеха  ученика на трећем класификационом периоду и мере за 
побољшање рада  
• Усвајање предлога финансијског плана за 2022.годину  
• Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању рада школе  
• Разматрање и усвајање Извештаја о стручном усавршавању наставника и стручних 
сарадника  
• Упознавање Школског одбора од стране директора школе са Извештајем Тима за заштиту 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања  
• Давање сагласности на измену Правилника о организацији и систематизацији послова  

  
Поред планираних активности, реализоване су и следеће активности:  

• Утврђен предлог кандидата за директора Школе 
• Донето решење о распоређивању на радно место директор Школе 
• Усвајане измене финансијског плана  иплана набавки  
• У циљу усаглашавања са променама Закона извшене су измене и допуне општих аката и 
донет нови  Школски програм за период 2022-2026 дел. број 102-1429/22-2/ од 
30.06.2022.године 

 
Школски одбор је донео следећа општа акта:  

Назив општег акта:  
Деловодни број и датум одлуке

 Школског одбора о усвајању  

акта 

Деловодни  број и датум акта  

Статут о изменама и допунама 

Статута   

611-04-91/22-3 Од 28.01.2022.   

102-1374/22-6 од 27.06.2022 

611-04-91/22-3/1 Од 28.01.2022.  

102-1374/22-6/1 од 27.06.2022. 

Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

дис.одговорности запослених   

102-1374/22-8 од 27.06.2022.  102-1374/22-8/1 од 27.06.2022.  

Правилник о изменама и 

допунама Правилника о полагању 

испита 

102-1374/22-9 од 27.06.2022   102-1374/22-9 од 27.06.2022   

Правилник о изменама и 

допунама  Правилника о 

ванредномшколовању  

102-1374/22-10 од 27.06.2022   102-1374/22-10/1 од 27.06.2022   
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Пословник о изменама и 

допунама Пословника о раду 

Школског одбора   

102-1374/22-7 од 27.06.2022    102-1374/22-7/1 од 27.06.2022    

Пословник о изменама и 

допунама Пословника о раду 

Савета родитеља   

102-1374/22-3 од 27.06.2022    102-1374/22-3/1 од 27.06.2022    

Правилник о начину 

евидентирања, класификовања 

, архивирања и чувања 

архивске грађе и 

документарног материјала 

611-04-547/22-2 од 31.03.2022 611-04-547/22-2/1 од 31.03.2022 

На свим седницама је постигнут кворум за одлучивање по тачкама дневног реда и у 
случајевима предвиђеним Законом и Пословником о раду Школски одбор је одлучивао у 
проширеном саставу. Носиоци посла су директор Школе и секретар Школе. Секретар је редовно 
и благовремено сазивао седнице Школског одбора.   

7.2. Директор  школе   
Директор школе је радио у складу са својим програмом из Годишњег плана рада школе.   
Организовао је свој рад у складу са досадашњим искуством и знањима о савременим 

начинима управљања школом стеченим у претходном периоду, а посебно у оквиру реализације 
Програма реформе средњег стручног образовања,  пројекта ЗОРА и ЗОРАПРО, као и РЕЦЕКО 
пројекта.     

У  оквиру оперативног планирања и реализације својих функција, директор се ослањао 
на редовне састанке колегијума којима су присуствовали помоћници директора, организатор 
практичне наставе, стручни сарадници, руководиоци секторских тимова,  секретар, а по потреби 
и  шеф рачуноводства и други запослени.   

Током школске године, директор је два пута поднео свој Извештај о раду на 
разматрање и усвајање Школском одбору. На састанку одржаном 25. фебруара 2022.године, 
Школски одбор Техничке школе усвојио је Извештај о раду директора у првом полугодишту. На 
састанку одржаном 31. августа 2022. године Школски одбор је  усвојио је Извештај о раду 
директора у другом полугодишту. Годишњи извештај о раду директора Школски одбор ће 
разматрати на седници која ће бити одржана 15.9.2022. године.    

Као сарадник Министарства просвете, директор је реализовао активности у оквиру 
Комисије за развој и спровођење дуалног образовања, ради спровођења и унапређивања 
дуалног образовања и трогодишњих вредновања остварених резултата.  Директор је именован 
за члана радне групе МПНТР за измене и допуне закона о дуалном образовању. 

Пратио је и координирао имплементацију дуалног образовања у школи у пет одељења у 
два образовна профила.   

Пратио је ажурирање Офис 365 система за управљање документима и пружање помоћи
 наставницима у његовом коришћењу, а током реализације наставе и учења на даљину и 
комбинованог модела наставе, због проглашења пандемије КОВИД-19 вируса, организовао је 
рад школе и реализацију наставе путем апликације Мајкрософт Тимс.   

Организовао је уношење података  у Јединствени информациони систем просвете и 

пратио редовно ажурирање података у складу са променама у школи и упутствима МПНТР.   

Пратио је коришћење електронског дневника и организовао пружање помоћи 
наставницима у његовом коришћењу.  

Пратио је реализацију новог развојног плана школе за период  2021-2026. године. 
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Организовао је и учествовао у реализацији пројеката који се реализују у школи: 
„Квалитетно образовање за све“ и „Дигитална школа – европски пилот програм“ и пратио 
реализацију „Пројекта државне матуре“. Активно је учествовао и координирао рад у оквиру  и 
пројекта Регионалног челенџ фонда „Унапређење квалитета практичне наставе набавком 
савремене ЦНЦ опреме» и Пројекта Успостављање финансијског управљања и контроле (ФУК) у 
школи. Пратио је реализацију пројекта Иновација у настави и учењу у стручном и техничком 
образовању “Иновација и имплементација наставе уз подршку ИТ компанија” и пројекта Школе 
за бољи квалитет ваздуха: заједничко праћење квалитета ваздуха, СТЕМ образовање и 
омладински активизам у Србији. 

Директор је активно учествовао у раду Заједнице машинских школа, посебно као члан 
Управног и Надзорног одбора заједнице и у раду Заједнице електротехничких школа, као члан 
Извршног одбора.   

Аутор и реализатор је обуке од јавног интереса „Дигитализација школских процеса и 
активности“, заједно са сарадницима. 

Посебан акценат у другом полугодишту био је на промоцији школе и представљању 
образовних профила ученицима основних школа. Школски тим за промоцију школе је успешно 
координирао реализацију активности у сарадњи са стручним већима и ученицима школе у 
условима изазваним пандемијом, које су ове школске године реализоване путем интернета.    

Послове из своје надлежности директор jе реализоваo кроз обављање  следећих 
садржаја  и активности:   

1. Планирање и програмирање   
2. Руковођење   
3. Педагошко-инструктивни рад   
4. Сарадња са друштвеном средином и промоција школе   
5. Документација и извештавање   
6. Стручно усавршавање    
7. Остали послови   

Све планиране активности су у потпуности остварене.    
Извештај о раду директора чине саставни део Годишњег извештаја о раду школе.   

7.3. Помоћник директора 
Током школске 2022/2023. године, послове помоћника директора је обављала Јелена Павловић 
са 50% радног времена (0,5 извршилаца). Помоћник директора за свој рад одговара директору 
Школе. Обављала је послове из надлежности директора школе на основу овлашћења директора, 
а у оквиру својих послова реализовала је активности из своје надлежности у сарадњи са 
директором школе и осталим запосленима: 

‒ Организација и руковођење педагошким радом школе; 
‒ Координисање рада стручних актива и других стручних органа и  тимова; 
‒ Остали послови; 
‒ Стручно усавршавање. 

Реализација планираних активности је прилагођавана актуелној ситуацији у складу са 
епидемиолошким условима услед пандемије изазване вирусом COVID-19. 

Јелена Павловић је током школске године била ангажована као: 
‒ руководилац радне групе за увођење система ФУК у школу,  
‒ лице за заштиту података о личности,  
‒ лице задужено за родну равноправност. 
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Учествовала је у раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе и Стручног актива за 
развојно планирање. Посетила је пет часова редовне наставе код следећих наставника: 

- Мирјана Драшковић, грађанско васпитање – 1 час 
- Звонислав Поповић, моделирање машинских елемената и конструкција – 2 часа 
- Татјана Старчевић, основе електротехнике – 1 час 
- Бранкица Антонијевић, математика – 1 час. 

Активно је учествовала је у активностима Рецитаторско-драмске секције у оквиру Часа поезије 
који је организован 21. 3 2022. године, са идејом да се истакне поезија различитих култура и на 

различитим језицима. 

Као администратор Мајкрософт Офис 365 школске платформе за сарадњу и комуникацију и за 
управљање школском документацијом, креирала је нове сајтове за школску документацију.  

Стручно се усавршавала учешћем у активностима у оквиру школе, континуирано пратила 
промене у оквиру закона и прописа у сарадњи са секретаром и директором школе, 
унапређивала  знања у оквиру коришћења Office 365 платформе за комуникацију личним 
усавршавањем.  

Присуствовала је и учествовала је на дводневној радионици „Успостављање ефикасног система 
управљачке одговорности на локалном нивоу”, у оквиру пројекта „Реформа локалних финансија 
2 (РЕЛОФ 2)” намењеној члановима Комисије за управљачку одговорност Града Ужица, 
члановима градске Радне групе за ФУК и члановима Радне групе за ФУК Техничке школе која је 
одржана је  12. и 13. октобра 2021. године, у Врњачкој Бањи. Као руководилац радне групе за 
ФУК је организовала и координирала активности у оквиру пројекта који је успешно окончан. 

Била је члан четворочлане делегације школе која је учествовала у радном сусрету на тему 
мултимедије у стручним школама 14. и 15. јуна 2022. године у Школском центру Крањ, у 
Словенији. 

Током ове школске године није похађала одобрене обуке и стручне скупове због великог броја 
осталих послова, као и услед епидемиолошких и здравствених околности. 

7.4. Организатори практичне наставе  

Током школске 2021/2022. год. организатори практичне наставе су били: Јелена Павловић 50%, 
Оливера Поњавић 80%, Марина Јелисијевић 10%, Татјана Старчевић 10%.   

Oрганизатори практичне наставе су за свој рад одговарали директору школе. Током школске 
2021/2022. год. су реализовaли све активности у складу са планом рада који је саставни део 
Годишњег плана рада школе.   

- Учешће у изради Годишњег плана рада за школску 2021/2022.годину у сарадњи са тимом 
за израду Годишњег плана рада, директором, стручним органима, психолошко – 
педагошком службом. 

- Учешће у изради Извештаја о раду школе за школску 2020/2021.г. у сарадњи са 
директором и  тимом за израду извештаја  

- Руковођење секторским тимовима у сарадњи са директором, помоћником директора: 
праћење поделе предмета на наставнике и припрема документације за израду 
распореда часова; праћење рада стручних већа из сектора и пружање подршке у раду; 
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праћење рада тимова из сектора и пружање подршке; усаглашавање предлога поделе 
послова до 40 сати недељно за наставнике свог секторског тима; контрола захтева за 
наплату трошкова превоза за наставнике из свог сектора; организовање замена за 
одсутне наставнике у непланираним ситуацијама( болест, смртни случај и слично); 
пружање помоћи и подршке наставницима из свог сектора у раду; увођење у посао 
наставника почетника из свог сектора. 

- Усаглашавањепредлога поделе послова до 40 сати недељно за наставнике свог 
секторског тима у сарадњи са директором и наставницима.  

- Учешће у реализацији активности дефинисаних на  Педагошком колегијуму у сарадњи са 
председницима стручних већа. 

- Сређивање табела за превоз наставника на релацији кућа-школа-кућа 
- Учешће у ФУК радној групи на изради листе пословних процеса и активности које 

чине пословни процес 
- Упознавање  са закључцима и одлукама Школског одбора везаним за рад сектора у 

сарадњи са директором. 
- Упознавање са закључцима и одлукама Савета родитеља везаним за рад сектора у 

сарадњи са директором. 
- Планирање реализације и израда распореда блок наставе у сарадњи са директором, 

помоћником  директора и стручним већима. 
- Праћење реализације практичне наставе у компанијама у сарадњи са директором и 

наставницима практичне наставе.  
- У одељењима по дуалном образовању реализоване су се следеће активности: 

упознавање наставника и ментора са ходограмом ученика; учешће у организацији 
родитељских састанака на којима присуствују ученици, родитељи, ментори из компанија, 
одељењске старешине, наставници практичне наставе; праћење реализације практичне 
наставе кроз индивидуалне посете, праћење документације и кроз извештаје ментора на 
класификационим периодима који се разматрају на седницама одељењских већа; 
решавање текућих проблема у раду са ученицима при реализацији практичне наставе у 
компанијама у сарадњи са одељењским старешинама и психолошко – педагошком 
службом (непоштовање радне дисциплине, непридржавање прописаних мера 
безбедности и здравља на раду, одбијање извршавања одређених задатака ...); обрачун 
путних трошкова за наставнике који реализују практичну наставу у компанијама по 
достављеном ходограму кретања наставника; провера рачуна за превоз ученика на крају 
сваког месеца и припрема доказа о превозу ученика за локалну самоуправу. 

- Организација блок наставе у привреди у сарадњи са директором и стручним већима. 
- Праћење реализације практичне наставе у школским радионицама у сарадњи са 

помоћницима директора и стручним већем наставника практичне наставе. 
- Учешће у аплицирању на пројектима и  реализацији пројеката  у сарадњи са директором 

и школским тимовима.  
- Обезбеђивање замене наставника по потреби у сарадњи са дежурним и осталим 

наставницима и психолошко педагошком службом. 
- Сарадња са друштвеном средином у сарадњи са директором. Организатори практичне 

наставе сарађују са институцијама, организацијама и компанијама везаним за 
активности реализације практичне, блок наставе и вежби, активности тимова за које су 
задужени, активности у вези промоције школе, сарадњу са партнерским школама у 
земљи ииностранству и друге активности везане за реализацију Развојног плана школе и 
Годишњег плана рада. 

- Издавање упута и организовање практичне наставе у привреди, за ванредне ученике. 
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- Припремање података за  надзор просветног инспектора, односно просветног саветника 
у сарадњи са директором ,помоћницима директора и наставницима. Организатори 
припремају податке и доказе везане за област свог рада и секторског тима за који су 
задужени у складу са договором на састанцима колегијума. 

- Учешће у раду стручних органа и то: Наставничког већа, Педагошког колегијума, стручних 
већа за које су задужени у сарадњи са директором и помоћником директора. 

- Учешће у раду стручних органа ради планирања уписа за наредну школску годину у 
сарадњи са председницима стручних већа (реализује се крајем првог полугодишта). 

- Сагледавање потреба за набавком материјала и алата за школске радионице и кабинете 
и лабораторије у сарадњи са директором  и стручним већима. 

- Учешће у активностима у вези анализе реализације Годишњег плана рада везано за 
делове који се односе на послове и активности организатора практичне наставе и вежби 
и друге послове планиране Годишњим планом рада у сарадњи са директором. 

- Учешће у организовању прославе Школске славе у сарадњи са директором, 
наставницима, ученицима и другим запосленима у складу са поделом послова. 

- Учешће у сређивању школских радионица,текућем одржавању и конзервирању машина 
у сарадњи са стручним већем наставника практичне наставе. Учешће у сређивању 
кабинета и лабораторија у којима се реализују вежбе. 

- Припреме за израду извештаја о раду у текућој школској години у сарадњи са стручним 
органима. 

- Припреме за израду Годишњег плана рада за наредну школску годину у сарадњи са 
стручним органима и  тимом. 

- Припреме за наредну школску годину у сарадњи са стручним органима и директором. 
Организација уписа ученика у први разред – припрема предлога комисија за упис, 
припрема документације за уписне комисије, праћење уписа, припрема извештаја о 
реализованом упису. 

- Координација активности у циљу прикупљања елемената потребних за израду 
распореда часова за наредну школску годину у сарадњи са стручним већима, 
директором, ППС. Праћење нових наставних планова и програма. 

- Координација активности у вези  поделе предмета на наставнике у сарадњи са 
директором, помоћником  директора и наставницима. 

- Реализовали и друге послове по налогу директора у складу са потребама и поделом 
послова. 

 

8. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

Годишњи глобални план и програм рада наставника за остваривање обавезне и изборне 
наставе је прилог Годишњег плана рада школе. Сви наставници су доставили планове до 9. 
септембра 2021. године. 

Оперативне планове рада наставници достављају месечно и то пре почетка наставе у 
наредној смени.  

Формулари који се користе за годишње и оперативне планове наставника  усклађени су 
са захтевима који стоје у Стандардима квалитета рада установе, Општим стандардима 
постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања и потребама 
школе.  
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              Наставници који израђују прилагођене и измењене индивидуалне планове, израђују  их 
тромесечно за прве разреде, након тога врши се њихова евалуацију. За ученике старијих 
разреда ови планови се израђују за по два класификациона периода. 

Планови допунске, додатне наставе и секција израђују се у складу са Стручним упутством 
Министра. 

Годишње и месечне планове наставници предају тако што их смештају у своју фасциклу 
на електронској платформи школе у оквиру Mајкрософт  365 платформе, а по потреби планови 
се штампају. Штампани план наставници имају у својој евиденцији. Планови наставника налазе 
се на адреси https://tehnickaueedu.sharepoint.com/sites/ZAPOSLENI/planovi 

 

9. ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

9.1. Реализација плана рада Ученичког парламента 

На првом састанку Ученичког парламента конституисан је Парламент. Изабран је председник, 
подпредседник, записничар. Именована два представника ученика који учествују у раду 
Школског одбора. Именовани  су представници ученика  који учествују у раду  Тима за 
самовредновање и вредновање рада школе, Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања 
изанемаривања, као и следећих тимова: Тим за информисање, Тим за забаву, Тим за културу, 
Тим за спорт, Тим за хуманитарне акције. Ученици су упознати са секцијама које ће радити у овој 
школској години, а које су планиране на основу резултата упитника за ученике о 
интересовањима за учешће у ваннаставним активностима и у складу са тим ученици ће узети 
учешће у ваннаставним активностима. Такође су упознати са тим да ће секције, такмичења, све 
остале активноси, манифестације бити организоване у складу са епидемиолошком ситуацијом и 
препорукама МПНТ. 

Усвојен је план рада Ученичког парламента за школску 2021/2022. годину. Усвојен је предлог 
Годишњег плана рада за текућу школску годину. 

Скупштина парламента у сарадњи са Тимом за подршку ученицима  упознала је чланове 
парламента са законским оквиром деловања Парламента, са правима и дужностима чланова.  

Тим за борбу против насиља у  сарадњи са Ђачким парламентом  је спремио и проследио ОС 
презентацију  на тему заштита ученика од дигиталног насиља. Одржане су радионице на тему 
насиља, врсте и нивои-како препознати насиље. Такође су прослеђене презентације на тему 
борбе против наркоманије у школама. 

Тим за подршку ученицима редовно је пратио рад Ученичког парламента који је реализовао 
активности у складу са Годишњим планом рада. 

Обележен је  16. септембар – Светски дан заштите озонског омотача, у сарадњи Парламента и 
биолошко еколошке секције и географске секција и 16. октобар – Светски дан хране у сарадњи 
Парламента, еколошко –биолошке секције и секције Црвеног крста. Обележен је Дан борбе 
против сиде – 1. децембар, Дан волонтера – 5. Децембар.          

https://tehnickaueedu.sharepoint.com/sites/ZAPOSLENI/planovi
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Представнице Ученићког парламента (све девојчице наше школе) учествовале су пројекту који је 
намењен оснаживању девојчица и девојака у области STEM дисциплина (Наука, Технологија, 
Инжењерство и Математика). Ученице редовних одељења су као вршњачки едукатори у области 
инклузије помогле девојчицама одељења за децу са сметњама у развоју да савладају обуку и 
добију сертификат. 

Представници Ученичког парламента активно су учествовали у припреми новогодишње 
прославе за ученике са сметњама у развоју. 

Реализован је пројекат групе ученика, „Љубитељи шаха“, матураната Техничке школе, одељења 
4е3, представници Ученичког парламента: Никола Савић - вођа пројекта, Јован Богдановић, 
Милан Вукадиновић, Урош Вучковић, Урош Николић и Димитрије Стојиљковић,  „Млади на 
потезу“ – шаховске активнoсти у школи, је један од подржаних на конкурсу „Шта нам тешко“, 
националног програма волонтирања младих, Млади су закон 2021. Реализоване су 4 различите 
активности и то: Вече шаха, Шаховске мозгалице (такмичење у решавању шаховских проблема),  
Шаховска симултанка и Шаховски турнир. 

Ученици чланови парламента су такође учествовали у припреми програма за Дан отворених 
врата 14.маја који је био изузетно пропраћен. 

На предлог чланова је одржан и хуманитарни фудбалски турнир између ученика наше школе. 
Играо се по одељењима и победило је одељење 2е3. Новац који је прикупљен је био намењен 
за помоћ ученицима наше школе којима је помоћ била потребна. У овом подухвату ученици су 
показали спортски дух и спремност да буду подршка коме год је то потребно. 

Ученици су се и једногласно усагласили са предлогом за спортисту генерације наше школе и то 
је Милан Обућина, ученик 4м1 одељења. 

9.2. Ђачка задруга 

Школа нема ђачку задругу. 

10. ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО -ВАСПИТНОГ РАДА 

10.1. Одељењске старешине  

Током школске 2021/2022. године одељењски старешина  је недељно реализовао  час 
одељењског старешине и организовао час одељењске заједнице ученика. Одељењске 
старешине  су кроз свој и програм и план одељењске заједнице остваривати своје функције: 
педагошку, организациону и административну, прилагодивши их конкретним условима и 
проблемима који се јављају у одељењу.  

       Рад са ученицима 

У раду са ученицима одељењски старешина своју улогу васпитача остваривао је подстицањем 
индивидуалног развоја ученика и унапређњем одељењског колектива. Задатке и садржаје у раду 
са ученицима одељењски старешина остваривао је на часовима одељењског старешине, 
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одељењске заједнице, како путем непосредне наставе тако и путем онлајн наставе,  У времену 
између часова, у различитим активностима слободног времена. 

У оквиру часова одељењског старешине и одељењске заједнице ученика одељењски старешина 
активно учествује у реализацији програма за решавање проблема, комуникацију, тимски рад, 
самоиницијативу и подизање предузетничког духа, разговарало се о понашању, радило се на 
каријернм вођењу и саветовању, остваривао се програм заштите животне средине, програм за 
заштиту од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања, програм инклузивног 
образовања, програма здравствене заштите ученика, разговарало се поштовању мера 
превенције од заразе вирусом COVID-19, остваривао се програм  превенције ризичног понашања 
( превенција болести зависности посебан акценат је стављен нa првe разредe ) и других програма 
који се реализују у школи. 

На часовима одељењског старешине и одељењске заједнице говорило се правилима понашања. 

Одељењске старешине су  поднеле полугодишње, и годишњи извештај о извештај о свом раду, 
а детаљни извештаји о раду сваког појединачног одељењског старешине налазе се у прилогу 
извештаја  ГПР-а у електронској форми, у оквиру затвореног система управљања документима 
за запослене. Неке одељењске старшине су због дисциплинских проблема у одељењу 
применили појачан васпитни рад и прилагођавали активности  рада на одељењској заједници 
сходно актуелној проблематици. Психолошко‐ педагошка служба, тим за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања, тим за инклузивно образовање и тим за подршку 
ученицима су учествовали у креирању активности које су реализоване у неким одељењима. 
Реализовано је низ радионица на тему заштите ученика од насиља, болести зависности и 
инклузије. 

Oдељењске старешине су неке од својих часова реализовали уз сарадњу стручних лица из 
различитих институција, Домa здравља, представницима факултета и вискоких струковних 
школа, представник Центра за социјални рад. Говорило се о темама репродуктивног здравља, 
здравим стиловима живота, трговини људима, безбедном коришћењу интернета, каријерном 
вођењу и саветовању, као и неконструктивним облицима понашања на часу.  

До краја школске 2021/2022. године одржано је 1368 часова одељењског старешине и исто 
толико часова  одељењске заједнице.  

10.2.  Допунска, додатна и припремна настава 

На седницама одељењских већа на класификационим периодима ученици су  упућени на 
допунску наставу и вршено је праћење напредовања упућених ученика.  

Одељењска већа су на додатну наставу упућивала ученике који су показали успех у савлађивању 
садржаја и заинтересованост за стицање проширених, обогаћених  знања из датих наставних 
предмета. 

Припремна настава је организована за све ученике који су полагали матурски и завршни испит, 
почев од априла, током маја и јуна, а по потреби и у августу и то 5% годишњег фонда часова из 
предмета из којих се полаже матурски, односно завршни испит. 
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Подаци о реализацији допунске, додатне и припремне наставе дати су табеларно по стручним 
већима у делу 5.4. 

Допунска, додатна и припремна наставе уписује се у посебне књиге евиденције образовно – 
васпитног рада, подељене по стручним већима. За праћење едиденције одређено је одговорно 
лице из стручног већа по одлуци директора. 

10.3. Друштвено - користан рад 

Током ове школске године у школи је организован друштвено-користан рад у складу са 
потребама. Организовано је уређење школских просторија, учионица и ходника.  Ученици су 
учествовали у хуманитарним активностима које су се реализовале у граду и у нашој школи.  
Ученицима су презентовани материјали  на тему волонтеризма. Друштвено - корисним радом 
утицало се на схватања ученика о важности добровољног рада и предузимања инцијативе  у 
унапређивању услова живота и рада у свом окружењу. У оквиру наставе из појединих предмета 
и секција израђени су панои и наставних учила. Ученици који су имали изречене васпитно –
дисциплинске мере у складу са решењем и сагласност родитеља обављали су и друштвено 
користан, односно хуманитарни рад, о чему су и подношени извештаји.  

 

11. ПЛАНОВИ РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

11.1. Извештај о раду секција 

У школи је организован рад 30 секцијa. Претходне школске године организован је рад 26 секција.  
Секције су радиле у складу са Годишњим планом рада и епидемиолошким условима. 

Рад у секцијама је реализован у сладу са интересовањима, склоностима и потребама ученика,а 
руководиоци секција су садржаје, активности реализовали у складу са планом активности и 
препорукама за рад. 

У табели се налази списак секција и руководиоца секција, број одржаних састанака, број 
укључених ученика,број укључених ученика претходне школске године. 

Руководиоци секција направили су детаљне извештаје о раду секција који се налазе у 
електронском облику на платформи школе. 

Укупно је реализовано 851 састанака секције (претходне школске године било је 673 ), a 205 
ученика, односно 22,96% од укупног броја ученика су током године били укључени  у рад неке 
од секција (претходне школске године било је  15,51%).  Ученици су били заинтересовани за рад 
Тимова и ове школске године показали значајно учешће у њиховом раду. 

Крајем претходне наставне године и приликом уписа извршено је анкетирање ученика по 
питању заинтересованости за поједине ваннаставне активности, и на основу ових резултата и 
расположивих ресурса  организован је рад у секцијама у складу са интересовањима, 
склоностима и потребама ученика и могућностима школе. Руководиоци секција су садржаје 
активности реализовали у складу са планом активности. 
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У табели  су приказани подаци о броју одржаних састанака и броју укључених ученика у рад 
секција, као и број укључених ученика  у поједине секције претходне школске године. 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 
Број 

одржаних 
састанака 

Број 
укључених 

ученика 

Број 
укључених 
ученика на 

полугодишту 
претходне 

године 

Литерарно -беседничка 
секција 

Гордана Недић, Марија 
Вељковић 

38 12 2 

Рецитаторско – драмска  Сања Селаковић 38 10 17 

Секција за страни језик Мирјана Скоковић 30 5 4 

Математичка секција Ђорђе Марковић 38 2 3 

Савремена физика  
Јасминка Менђан 

Павловић, Радомир 
Тошић 

15 6 - 

Црвени крст 
Ивана Марјановић, Соња 

Шопаловић 
19 10 5 

Историјска секција Миле Остојић 38 5 3 

Биолошко‐еколошка 
секција 

Гордана Остојић 38 10 7 

Географска секција Марина Јешић 30 2 4 

Атлетска секција Марија Цупара 19 6 1 

Рукометна секција Марија Цупара 19 9 0 

Стонотенисерска секција Александар Продановић 38 4 2 

Кошаркашка  Александар Продановић 38 9  

Одбојкашка секција Мирко Аћимовић 38 9 7 

Стрељачка секција Мирко Аћимовић 38 1 1 

Фудбалска секција Небојша Зарић 28 10 10 

Пливачка секција Небојша Зарић 36 6 8 

Ауто‐мото секција Павле Гавриловић 11 3 0 

Секција за моделирање Зоран Ковачевић 37 3 0 

Секција за израду 
наставних материјала 

Звонислав Поповић 
 

19 2 0 

Савремене 
телекомуникације и 
рачунарска техника и 
роботика 

Момир Бабић  19 4 4 

Практична електроника Ивана Аџић 37 3 3 

Графичко‐дизајнерска 
секција 

Никола Ћосић  20 18 6 

Шаховска секција 
Милован Вилотијевић и 

Светлана Петровић 
11 12 1 

Секција за верску 
наставу 

Дарко Глукчевић 38 8 5 
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Секција за 
програмирање лего 
робота 

Ивана Марјановић, Соња 
Шопаловић 

21 7 5 

Фото секција 
Перса Андрић,  

Момчило Аћимовић и 
Јелена Јокић 

19 3 7 

Секција AUTO CAD Чедомир Југовић 10 4 - 

Музичка секција  Милена Миливојевић 33 18 - 

Библиотечка сеекција 
Весна Зечевић, Данка 

Гогић 
38 4 - 

 
Укупно 

 851 205 180 

11.1.1.  Резултати такмичења ученика 

Током школске 2021-2022. године, ученици наше школе учествовали су на следећим 
такмичењима и остварили следеће резултате: 

Ранг/ ниво 
такмичења  

Образовни 
профил/ 
предмет/ 
дисциплина  

Освојено место  Ученици  Наставник 

Окружно Пливање  
1.место Милан Обућина 4м1 

Небојша Зарић 
1.место Игор Стојић 4г 

Републичко Пливање 8. место  Милан Обућина Небојша Зарић 

Општинско Атлетика 

1.место Милена Марковић 3е2 

Марија Цупара 
2.место Богдан Драшкић 

3.место Ненад Спасојевић 

4.место Андрија Савић 

Окружно Атлетика 2. место Милена Марковић 3е2 Марија Цупара 

Општинско 
такмичење 

Књижевна 
олимпијада 

2..место Марија Божић 1е1 

Сандра Јокић 2..место Ружица Вукотић 1е2 

3.место Лазар Марић 1е1 

Окружно 
такмичење 

Књижевна 
олимпијада 
 

3..место Марија Божић 1е1 

Сандра Јокић 3. место Ружица Вукотић 1е2 

2.место Лазар Марић 1е1 

Републичко 
такмичење Такмичење 

графичких 
школа 

3.индивидуално Дуња Бошковић 4г 

Никола Ћосић 
4.индивидуално Ивана Јолић 4г 

2. екипно 
Дуња Бошковић4г 
Ивана Јолић 4г 

Републичко 
такмичење 
машинских 
школа 

Моделирање 
машинских 
елемената и 
склопова 

1.место Урош Вучковић 4е3 
Зоран  
Ковачевић 

Статика  6.место Јана Ђурић 1е2 
Данијела 
Продановић 

Републичко 
такмичење  

Такмичењешко
ла подручја 

1.место 
индивидуално 

Петар Зарић 3д 
Рада 
Марковић, 
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Ранг/ ниво 
такмичења  

Образовни 
профил/ 
предмет/ 
дисциплина  

Освојено место  Ученици  Наставник 

рада 
шумарство и 
обрада дрвета 

2.место 
индивидуално 

Александар Витезовић 3д 
Зоран 
Јоксимовић 

3.место 
индивидуално 

Петар Зарић 2д 

3. место екипно 
Александар Витезовић 3д 

Петар Зарић 2д 

Окружно  

Кошарка  Треће место 

Михајло Миловановић  
4е1 
Кристијан Јосиповић  4е1 
Никола Радовић  4м2 
Младен Туцовић 3е1 
Лазар Ђерић   2е3 
Владимир Брковић 2е3 
Урош Гавриловић 3е1 
Игор Николић 3м1 
Бојан Пековић 3м1 
Андреј Николић 1е1 

Александар 
Продановић 

У организацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација, организовано је 
такмичење за ученице средњих школа ,,Hack IT Girls“. Пласман за финално такмичење оствариле 
су ученице наше школе Татјана Сокић, Марија Тановић, Милена Ресановић и Милица Васиљевић 
из 2е1 успешно снимљеним видеом где су приказале интересовање за модерне технологије. 
Техничка подршка ученицама у снимању видеа су ученици Филип Стојадиновић 4е1 и Данило 
Мићић 2г. 

У финалном такмичењу које се рализовало 1. и 2. децембра учествовало је 24 тима. Наши 
ученици су се нашли у финалу,као једина школа ван Београда. Снаге су одмерили са 22 тима који 
су чиниле београдске гимназије и ТШ Раде Кончар из Београд. Циљ такмичења је да промовише 
креативност учења и да подстакне већу заинтересованост девојчица за науком, технологијом, 
уметношћу и математиком. У реализацији такмичења ученицима су помагли наставници Данка 
Гогић, Биљана Николић и педагог Ружица Страњаковић. 

Тим који чине ученици Филип Стојадиновић, Петар Стојановић и наставници Данка Гогић и 
Биљана Николић се бавили су се аплициранјем  на конкурсу ЗУОВ-а, Дигитална експедиција 2022. 
Задатак је био креирање дигиталног отвореног образовног ресурса, аплицирали су са сајтом 
намењеним ученицима средњих школа „Питај, не скитај“.  

Мина Милович, ученица 4е1 одељења учествовала је на међународном такмичењу Пословни 
изазов, ментор је била наставница Биљана Николић. 

Осим шест матураната 4е3 који су реализовали пројекат  „Млади на потезу“ – шаховске 
активнoсти у школи, је један од подржаних на конкурсу „Шта нам тешко“, националног програма 
волонтирања младих, Млади су закон 2021. (Никола Савић, Јован Богдановић, Милан 
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Вукадиновић, Урош Вучковић, Урош Николић и Димитрије Стојиљковић), ученици Техничке 
школе који су били учесници дешавања су: 

- Срећко Туцовић 4е2 (1. место у екипном решавању шаховских проблема, победа у 
шаховској симултанци и 3. место на шаховском турниру), 

- Младен Смиљанић 3е2 (1. место у екипном решавању шаховских проблема), 
- Јован Александрић 3г (учешће на шаховском турниру), 
- Богдан Јањић 3г (учешће на шаховском турниру), 
- Никола Добрић 3г (учешће на шаховском турниру), 
- Ђорђе Костовић 2т (учешће на шаховском турниру). 

Ученици су у оквиру литерарне секције учествовали на конкурсу Кола српских сестара 
поводом Материца и постигли следеће резултате: 

- Прву награду за најбољи писани рад  добила је ученица Ана Опанчина 4.е1.  
- Међу похваљеним радовима је песма ученице Ање Верговић 4.г, којој је ово прво 

литерарно признање.  
- По други пут награђен је ученик четвртог разреда 4.е1 Борко Тошић, који освојио 

3. место. 

11.2. Реализација Програма слободних активности 

Током школске године реализоване су следеће слободне активности: 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА ДОКАЗИ 

Добродошлица ђацима 
првацима 

Упознавање са школом, 
информисање 

Књига евиденције, први час 
ОС, евиденција ППС 

Афирмација рада школских 
секција 

Информисање, укључивање Огласне табле-термини, 
књига евиденције на часу ОС, 
дневници секција 

Светски дан заштите 
озонског омотача 

Информисање Записници секција 

Очистимо свет Информисање, укључивање Записници секција 

Обележавање светске 
недеље дивљих животиња 

Обележавање, материјал за 
рад на часу/секцији 

Записник секције 

Дан пешачења Припрема и организација 
излета 

Извештаји секције,записници  
стручног  већа наставника 
физичког васпитања 

Светски дан чистог ваздуха Обележавање- материјал за 
рад на часу/секцији 

Записник секције 

Светски дан борбе против 
сиде 

Обележавање материјал за 
рад на часу одељењског 
старешине 

Извештај биолошко – 
еколошке секције, Црвеног 
крста 

Дан људских права Презентације Књиге евиденције 

Изложба овогодишњих 
честитки – радови ученика  

Излагање у холу школе Фотографије, записници  

Светски дан образовања о 
заштити животне средине 

Обележавање Записници секција 
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Прослава Школске славе Наступ ученика, приредба, 
представа у условима 
пандемије 

Фотографије 

Национални дан без дувана 
 

Обележавање, презентације 
материјал за рад на часу 

Записници секција 

Светски дан очувања 
енергије 

Обележавање Записници секција 

Светски дан енергетске 
ефикасности 

Обележавање Записници секција 

Светски дан шумарства 
Светски дан воде 

Обележавање  Записници секција 

Дан отворених врата школе 
(презентација школског 
часописа, извођење 
представе, презентација 
ваннаставних активности у 
школи...) 

Обележавање презентација 
школског часописа, 
извођење представе, 
представљање образовних 
профила 

Записник 
секције,фотографије 

Дан планете земље Обележавање Записник секције 

Матурантски плес средњих 
школа 

Припрема и реализација 
активности плеса матураната 

Фотографије 

Међународни дан  птица Обележавање Записници секције и УП 

Интернационални дан климе Обележавање  Записник секција 

Светски дан заштите 
биодиверитета 

Припрема и учествовање 
Записник секција 

Светски дан заштите животне 
средине 

Обележавање  
Записници секција 

Светски дан борбе против 
исушивања и  поплава 

Обележавање 
Записници секција 

Изложбе у Народном музеју, 
Градској галерији и другим 
изложбеним просторима 

Посете у складу са 
епидмиолошком ситуацијом 

Записници секција, књиге 
евиденције 

Књижевне вечери, 
промоције књига 

Обележавање, посета 
активности у градској 
библиотеци, Обелезавање 
Дана језика 

Записници секција, 
фотографије 

Уређење школе  
Обележавање 

Записници секција, 
фотографије 

Хуманитарне акције Присуство књижевним 
вечерима,промоцијама 
књига  у Градској библиотеци 

Записници стручних већа, 
секција, парламента 

Излети и летовање Организовање и реализација 
излета  

Записници секција, извештај 
са излета 

Конкурси и такмичења 
талентованих ученика 

Учешће талентованих 
ученика на такмичењима и 
конкурсима 

Записници секција, 
извештаји са такмичења 
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Спортска такмичења Учешће ученика Извештаји секција, СВ 
наставника физичког 
васпитања 

Волонтерске активности Различите активности 
хуманитарног карактера 

Записници УП 

Изузетно значајно за школу и све њене ученице је пројекат који је реализован у периоду од 15. 
новембра до 15 децембра 2021. године. Реч је о програму Европске уније и Достигнућа младих 
Girls Go Circular који је намењен оснаживању девојчица и девојака у области СТЕМ дисциплина 
(Наука, Технологија, Инжењерство и Математика). У програму су учествовале све ученице из 
школе (94) и стекле су сертификате из области за које су показале интересовање. У реализацији 
пројекта учествовали су и наставници, као ментори ученицима: Ивана Марјановић, Јелена Јокић, 
Катарина Новаковић, Милена Миливојевић, Марина Раковић, Ружица Страњаковић, Марија 
Суботић и Момчило Аћимовић. Кординатор пројекта је Биљана Николић. Почетком јануара биће 
проглашене најуспешније школе у реализацији пројекта. 

Пројекат неформалне групе ученика, „Љубитељи шаха“, матураната Техничке школе, одељења 
4е3: Никола Савић - вођа пројекта, Јован Богдановић, Милан Вукадиновић, Урош Вучковић, Урош 
Николић и Димитрије Стојиљковић,  „Млади на потезу“ – шаховске активнoсти у школи, је један 
од подржаних на конкурсу „Шта нам тешко“, националног програма волонтирања младих, 
Млади су закон 2021. Резултати конкурса су објављени на линку: https://mladisuzakon.rs/wp-
content/uploads/2021/09/LISTA-podrzanih-volonterskih-projekata-u-CETVRTOM-KRUGU-
StaNamTesko-konkursa-2021.pdf 

Конкурс су спроводили: организација Млади истраживачи Србије у партнерству са Покретом 
горана Војводине из Сремских Карловаца, ЦеГраД-ом из Обреновца, ТИМ 42 из Лесковца, ГМ 
Оптимист из Горњег Милановца а уз подршку Министарства омладине и спорта Републике 
Србије. Пројекат је реализован у сарадњи са Медицинском школом из Ужица и ужичким ШК 
„Слануша“. 

Реализација пројекта je почeла 25.10.2021. а завршила се 15.11.2021.У том периоду су:  
реализоване 4 различите активности и то: 

- Вече шаха, 25.10.2021. (20 учесника); 
- Шаховске мозгалице (такмичење у решавању шаховских проблема), 04.11.2021. 

(25 учесника); 
- Шаховска симултанка, 08.11.2021. (10 учесника) ; 
- Шаховски турнир, 15.11.2021. (25 учесника) 

Основни циљ пројекта је била промоција шаховске игре као моћног образовног средства међу 
основцима и средњошколцима града Ужица, то јест промоција позитивних вредности  

Један од циљева пројекта је и да сличне активности постану традиција и да се још више деце 
укључи, научи да игра или побољша своје знање и умеће. 

Све активности су реализоване у Техничкој школи у мултимедијалној учионици а у њима је 
учествовало око 80 учесника: ученика основних (3 школе) и средњих школа (4 школе) Ужица, као 
и понеки предшколац, студент, а било је и више старијих суграђана.  

https://mladisuzakon.rs/wp-content/uploads/2021/09/LISTA-podrzanih-volonterskih-projekata-u-CETVRTOM-KRUGU-StaNamTesko-konkursa-2021.pdf
https://mladisuzakon.rs/wp-content/uploads/2021/09/LISTA-podrzanih-volonterskih-projekata-u-CETVRTOM-KRUGU-StaNamTesko-konkursa-2021.pdf
https://mladisuzakon.rs/wp-content/uploads/2021/09/LISTA-podrzanih-volonterskih-projekata-u-CETVRTOM-KRUGU-StaNamTesko-konkursa-2021.pdf
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У реализацију пројектних активности су се укључили и наставници: Ружица Страњаковић, Никола 
Ћосић, Милован Вилотијевић, Милена Миливојевић и Светлана Петровић. 

За реализацију пројектних активности школа је добила савремену опрему у виду шаховских 
гарнитура, дигиталних сатова и демонстрационе табле са фигурама, која се може користити за 
наредна такмичења. 

Матуранти 4е3 одељења су, такође, имали намеру да на овај начин оставе лепу успомену на свој 
проведени четворогодишњи период у Техничкој школи и тако јој се одуже за стечено знање и 
нова пријатељства,  и надају се да су у томе успели. 

11.3. Реализација екскурзија 

Током ове школске године није било екскурзија. 

11.4. Реализација излета 

 У оквиру наставе физичког васпитања, током првог полугодишта реализован је излет за 

ученике. Заинтересовани ученици у пратњи наставника физичког васпитања шетали су од 
Великог парка до велике бране и назад у суботу  24.10.2021. године. Током другог 
полугодишта излет је реализован је у суботу 30.05.2022. по истој рути. 

 

12. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

12.1. Реализација активности програма за  конструктивно решавање пробл
ема, комуникацију, тимски рад, самоиницијативу и подстицање предузетн
ичког духа  
 

Током школске 2021/2022. године на часовима одељењског старешине и часовима 
одељењске заједнице,  реализоване су следеће теме планиране Годишњим планом рада и 
плановима рада одељењског старешине : 

• Развијање позитивног односа према раду, дисциплини, осећају дужности, одговорности, 
дружењу   
• Упућивање на особе и институције које ученицима могу помоћи у превазилажењу 
проблема, криза 
• Доношење правила лепог понашања  
• Комуникација и тимски рад  
• Фер игра и навијање     
• Толерантно понашење и реаговање на различитости  
• Шта треба да знамо о обележавању националних и верских празника; поштовање 
различитости  
• "Где ме жуља ципела" – разговор о потешкоћама , могућностима уклањања, узајамној 
помоћи 
• Начини превазилажења адолесцентних криза  
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• Разговарамо о важност квалитетне и ефикасне сарадње са другима и неговању 

другарства и пријатељства  

• Умемо ли да пружимо ненасилан отпор? – разговор; Шта да радим, нисам 

прихваћен/а?  

• Лакше је без предрасуда. Шта је то сукоб генерација?  

• Етничка толеранција и солидарност  

• Бонтон данас: Да ли је тешко бити фин?  

• Они су успели – примери успешних предузетника у окружењу  

• Потребе и мотиви човека (забране, конфликт)  

• „Када не иде како желим“ – превазилажење стресних ситуација 

• Самоиницијатива и подстицање предузетничког духа  

• Разговор о важности целоживотног учења   

• Како одолети социјалним притисцима? – препознавање социјалних притисака и 

оснаживање ученика да им се одупру 

Поред предвиђених тема, на часовима ОС и ОЗ се причало о ненасилној комуникацији, 
вербалној и невербалној комуникацији и унапређивању личне комуникације, решавању 
конфликтних ситуација, контроли беса, дигиталном насиљу, вршњачком насиљу и 
малолетничкој делинквенцији. Такође, ученици су на овим часовима упознати са националном 
платформом за превенцију насиља у школама „Чувам те“ и њеним садржајима. Изабране теме 
реализоване су кроз излагања, радионице и презентације на часовима одељењског старешине, 
односно одељењске заједнице као и постављањем и презентовањем материјала на платформи 
Тимс. У оквиру друштвено-корисног и хуманитарног рада поједини ученици су припремали 
презентације на теме из области заштита од насиља и презентовали их другим ученицима на 
часовима одељењског старешине.  

У школске 2021/2022. године радило се на подстицању и оснаживању ученика за планирање 
свог даљег школовања и професионалног развоја активностима тима за каријерно вођење и 
саветовање, индивидуалним разговорима у ПП служби као и разговорима на часовима 
одељењског старешине и одељењске заједнице. Тим за развој међупредметних компетенција и 
предузетништво је током другог полугодишта урадио презентацију о изради CV и начину 
комуникације са послодавцем која је прослеђена одељењским старешинама.  

Тим за борбу против насиља у  сарадњи са Ђачким парламентом  је спремио и проследио ОС 
презентацију  на тему заштита ученика од дигиталног насиља. Одржане су радионице на тему 
насиља, врсте и нивои-како препознати насиље. Такође су прослеђене презентације на тему 
борбе против наркоманије у школама. Тим за развој међупредметних компетенција и 
предузетништво је такође припремио и проследио ОС презентације о појму и врстама 
комуникације, о ризицима и опасностима при коришћењу ИКТ и о проналажењу решења кроз 
решавање актуелних проблемских ситуација у понашању. 

Психолошко-педагошка служба је у сарадњи са одељењским старешинама кроз саветодавни 
и појачани васпитни рад са ученицима радила на оснаживању ученика за примену конструктивних 
начина решавања конфликата, правила ненасилне комуникације, тимског рада, адекватних 
одговора на насиље и препознавању насилних ситуација. Такође, теме из програма за 
конструктивно решавање проблема, комуникацију, тимски рад, самоиницијативу и подстицање 
предузетничког духа реализоване су и кроз радионице, дискусију и презентације на часовима 
грађанског васпитања и верске наставе. 
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У току школске 2021/2022. године на часу одељењског старешине ученици су имали прилику 
да се упознају са материјалом који су припремили вршњачки едукатори на тему „Превенција 
алкохолизма“. Такође, вршњачки едукатори су на предлог Тима за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања током године припремали презентације из области 
заштите од насиља и презентовали их у одељењима у којима је уочена појава насиља. 

12.2. Реализација Програма каријерног вођења и саветовања ученика 

Током школске 2021-2022. године у школи је релизовано више активности везаних за 
професионалну оријентацију, каријерно вођење и саветовање ученика . Циљ свих активности 
био је  подстицање каријерног вођења и саветовања ученика  као и пружање помоћи ученицима 
да формирају реалну слику о својим способностима, особинама, интересовањима и да у односу 
на садржај, услове и захтеве појединих образовних профила и занимања, што успешније 
планирају свој професионални развој. Кординатор ових активности у школи је Тим за каријерно 
вођење и саветовање у чијем саставу су стручни сарадници и наставници. Део активности током 
првог и  другог полугодишта реализован је преко наставе на даљину, док су све остале 
активности у првом и другом  полугодишту реализоване како је и планирано у школи и наставом 
на даљину, и на тај начин је Тим  радио у складу са планом.  

Током ове школске године програм каријерног вођења и саветовања реализован је кроз следеће 
активности:  

На почетку школске године, већина активности била је везана за  упознавање одељењских 
старешина, наставника и психолошко-педагошке службе, са свим релевантним подацима о 
ученицима, посебно ученицима првог разреда, а у циљу потпунијег праћења развоја, 
напредовања, понашања, способности, интересовања и адаптације ученика у школи. Ова 
активност се реализовала тако што су ученици  попуњавали упитник , а затим су на основу њега 
, одељењске старешине упознале чланове одељењских већа са социјалним, породичним и 
здравственим условима ученика. Са овом активношћу је настављено и даље током школске 
године кроз сарадњу одељењског старешине и ПП службе са родитељима и ученицима. 

Континуирано током школске године ученици свих разреда су подстицани да сопственим 
активностима и залагањем проналазе потребне информације о раду и занимањима у систему 
образовања, кадровским потребама у систему запошљавања, као и о својим могућностима, 
способностима и интересовањима, и да на основу тога доносе зреле професионалне одлуке. Ова 
активност је реализована кроз индивидуалне и групне разговоре психолога и педагога и 
одељењског старешине и кроз разговоре на часовима из појединих предмета и на часовима 
одељењског старешине. 

Наставници практичне наставе и други предметни наставници у сарадњи са организатором 
практичне наставе упознали су ученике са организацијом и пословима у предузећима у којима 
реализују практичну и блок наставу из одређених предмета. 

Континуирано а кроз саветодавни рад и индивидуалне разговоре са ученицима, ПП служба, 
одељењске старешине и наставници пратили су индивидуалне склоности ученика, као и 
усклађеност развоја личности ученика и испољених професионалних жеља и професионалног 
напредовања. 
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Тим за каријерно вођење и саветовање у сарадњи са одељењским старешина испитивао је 
професионалне намере ученика завршних разреда. Упитници су прикупљени, а наредне школске 
године биће допуњени са подацима о наставку школовања, односно запослењу ученика.  

Предметни наставници су наставне садржаје појединих предмета користили за ближе и 
потпуније упознавање ученика са подручјима рада и занимањима у којима се стечена знања из 
одређених предмета практично примењују.  

Руководиоци секција су у раду слободних активности пратили рад и ангажовање ученика, 
уочавали посебне способности ученика и друге карактеристике њихове личности и деловали 
подстицајно на ученике.  

На часовима одељенског старешине и одељењске заједнице ученици су дискутовати о избору 
будућег занимања, наставку школовања и укључивању у свет рада. 

Ученици завршних разреда као део активности професионалног информисања ученика упознати 
су са могућностима даљег школовања на вишим школама и факултетима, као и о могућностима 
доквалификације и преквалификације. Ове активности су  реализоване кроз рад ПП службе и 
одељењског старешине, али и у сарадњи са секретаријатом школе, у школи или електронским 
путем. 

Ученици завршних разреда упознати су са условима уписа и студирања на високим школама и 
факултетима кроз различите презентације факултета и школа које су организовале овај вид 
промоције у школи или електронским путем. 

Ученици су информисани о кадровским потребама привреде, проходности и условима уписа на 
поједине више школе и факултете и о другим релевантним питањима кроз сарадњу и преко 
интернет презентација Националне службе за запошљавање и других институција.  

У оквиру саветодавног рада психолошко-педагошке службе, реализован је индивидуални 
саветодавни рад са ученицима и родитељима на тему професионалне оријентације. 

Школски психолог је радио испитивање професионалних опредељења заинтересованих ученика 
завршних разреда Тестом професионалних опредељења ТПО–3 . 

Тим за каријерно вођење и саветовање у сарадњи са одељењским старешинама завршних 
разреда из претходне школске године, прикупио је податке о упису на факултете и високе школе 
или запошљавању ученика, са посебним акцентом на упис и запошљавање у струци. 

Тим за промоцију школе је презентовао образовну понуду школе кроз различите активности  које 
су ове школске године биле усклађене са епидемиолошком ситуацијом па су се реализовале у 
школи или  електронским путем. Ученици и родитељи завршног разреда основних школа из 
региона су могли да се упознају са нашом школом, образовним профилима, као и различитим 
наставним и ваннаставним активностима путем различитих електронских порука, слика, огласа, 
спотова, филмова итд, који су радили наши учници и наставници током периода наставе на 
даљину. 

У циљу усмеравања ка професионлној орјентацији, на часовима грађанског васпитања , српског 
језика и  стручних предмета, а на различите начине водећи рачуна о специфичностима и 
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циљевима предмета, ученици су упознати са правилима писања  и значајем професионалне 
биографије, пословног писма и интервјуа за посао, а затим су и увежбавали писање 
професионалних биографија (CV) и вођење разговора при запошљавању. 

Релизоване су радионице ( електронским путем, кроз презентацију) за ученике на тему 
каријерног вођења у четири  одељења која се школују по дуалном моделу образовања. 

Резултати прикупљања података о наставку школовања, односно запошљавању 
прошлогодишњих матураната и ученика завршних разреда: 

Подаци о наставку школовања/запошљавању прошлогодишњих матураната (2020/2021) су 
следећи: 

- Наставио школовање у струци 35% 
- Наставио школовање, али не у својој струци 13% 
- Запослио се у струци 14 % 
- Запослио се, али не у својој струци  13% 
- Нешто друго  25%. 

12.3. Реализација Програма заштите животне средине  

Током школске 2021/2022. године реализоване су следеће активности планиране 
Годишњим планом рада школе везане за Програме заштите животне средине: 

У септембру је обележен ,,16. септембар - Дан заштите озонског омотача''. Ученици 
чланови биолошко-еколошке секције су урадили презентацију и пано, и на тај начин се боље 
упознали са проблемима оштећења озонског омотача и климатским променама, као и мерама 
заштите. У оквиру географске секције израдом презентације обележен је и „27. септембар – Дан 
туризма“ при чему је посебан акценат стављен на туристички потенцијал Србије са посебним 
освртом на природне лепоте наше земље. 

У октобру је обележен „4. октобар- Дан животиња“ у оквиру географске секције израдом 
одговарајуће презентације скренута је пажња на значај очувања животне средине у циљу 
опстанка ретких животињских врста.   Обележен је и ,,16. октобар - Светски дан хране'' израдом 
паноа на тему  „Минерали и витамини, који јачају имуни систем“ који је постављен у холу школе. 
У овим активностима су учествовали  чланови биолошко-еколошке секције. 

У децембру обележен ,,5. децембар - Светски дан земљишта“. Ученици чланови 
биолошко-еколошке секције, урадили су презентацију о загађивању и заштити земљишта од 
загађивања. Путем интернета и ТВ емисија, упознали су се са актуелним  дешавањима, у вези са 
проблемима уништавања и загађивања плодног земљишта у Србији 

У јануару је обележен ,,31. Јануар - Национални дан без дуванског дима” израдом паноа и 
одговарајуће презентације.  

Током марта обележени су следећи значајни датуми:  ,,5. март - Светски  дан енергетске 
ефикасности"-  кроз разговор и израдом презентације,  „21. Март – Светски дан шума“ -  кроз 
разговор и дискусију, а  „22. март - Светски дан вода“ -   обележен је кроз разговор, дискусију и  
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израду презентација а израђени су и одговарајући панои. На овај начин указано је на значај 
очувања природних ресурса наше планете. 

У априлу су обележени су следећи значајни датуми: ,,20. Април - Међународни дан 
заштите од буке” израдом презентације, дискусијом о проблему буке и мерама за њено 
смањење, као и  „22. Април - Дан Планете Земље“ - разговором, израдом паноа и примарном 
селекцијом отпада у школи.  

У мају је обележен „10. мај – Дан одрживог развоја“  на часовима географије и географске 
секције уз помоћ презентације и примарном селекцијом отпада у школи. 

„05. Јун - Дан заштите животне средине“ обележен је акцијом чишћења и уређења 
школског атријума, као и кроз  разговор, дискусију и  израду презентација. 

Током читаве школске године (осим периода када смо реализовали онлајн наставу – 
током појединих периода у првом полугодишту) континуирано су реализоване следеће 
активности: примарна селекција сувог отпада у одговарајуће канте распоређене у школи,  
компостирање у школи и код куће, акција на нивоу школе „Чеп за хендикеп“. Реализоване су 
активности  у школи и ван ње везане за  чишћење простора атријума, одржавање цвећа по 
кабинетима, као и „Енергетска ефикасност“- акција искључи светло после сваког часа.  
 

12.4. Реализација Програма за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

Школске 2021/2022. године директор Школе именоваo је Тим за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, а чланови Тима су: 

1. Драган Туцаковић, директор школе (Јелена Павловић заменица директора школе) 
2. (Ана Вучићевић) Снежана Матић, секретар школе  
3. Зорица Ђурић, руководилац тима  
4. Маријана СимовићАлексић, психолог  
5. Ружица Страњаковић,педагог  
6. Марија Суботић, психолог  
7. Мирјана Драшковић, наставник  
8. ГоранДрашковић, наставник  
9. Александар Продановић, наставник  
10. Дарко Глукчевић наставник  
11. Марина Јешић наставник  
12. Верица Михајловић, представник Центра за социјални рад  
13. Небојша Станојевић, представник Савета родитеља  
14. Нада Драгутиновић, представник Савета родитеља  
15. Дарко Љубичић, представник Ученичког парламента  
16. Милена Марковић, представник Ученичког парламента  
17. Обрад Вукашиновић, представник Ученичког парламента 
18. Душан Алексић, представник Ученичког парламента 
19. Милица Рабасовић, представник Ученичког парламента  
20. Владимир Лијескић, представник Ученичког парламента 
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21. Димитрије Стојиљковић, представник Ученичког парламента 
22. Бошко Јоксовић, представник Ученичког парламента 
23. Катарина Јокић, представник Ученичког парламента 
 

И ове школске године Тим за заштиту од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања 
радио је у складу са: 

− Посебним протоколом,  

− Приручником за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама,  

− Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, и 

− Законом о основама система образовања и васпитања. 

− Правилником о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

− Најновијим изменама Правилника о примени Посебног протокола 

- Током првог полугодишта школске 2021 / 2022.год. реализован је читав низ превентивних и 
интервентних активности у циљу превенције и заштите ученика од насиља:  

- Израђен је план реализације Програма за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања који је саставни део Годишњег плана рада школе; 

- Избрани су представници Савета родитеља и Ученичког парламента за чланове Тима за 
заштиту; 

- На часовима одељењског старешине/ одељењске заједнице ученици упознати са Програмом 
превенције насиља, врстама и нивоима насиља и са шемом интервентних активности. Ученици 
су упознати са начином функционисања Тима за заштиту и члановима Тима. 

- На родитељским састанцима након првог класификационог периода родитељи су упознати са 
Посебним протоколом и Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
  

- Тим је за родитељски састанак, за ученике и за нове чланове Тима проследио презентацију 
«Упознавање са Посебним протоколом и Правилником за примену посебног протокола». 

- На седници Наставничког већа, одржаној 25.11. 2021. године презентована је национална 
платформа „Чувам те“. Наставницима су упућени да похађају веома корисне бесплатне онлајн 
семинаре за наставнике, родитеље и ученике који су на тој платформи доступни и предложено 
им је да их  препоруче родитељима и ученицима.  

- 2.12. на Општинском састанку за заштиту деце од насиља остварена је сарадња са 
представницима спољашње заштитне мреже и основним и средњим школама из наше општине. 
О закључцима су обавештени чланови Тима, наставници (на састанку НВ), родитељи (на 
родитељским састанцима и на састанку савета родитеља) и од свих смо затражили сарадњу. 
Истакнуто је да је важно имати нулту толеранцију за било који облик насиља и увек реаговати. 
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Родитељи су позвани да дају предлоге како да се у школи унапреди превенција  и заштита од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

- У децембру је на родитељском састанку у 1д била присутна и представница Центра за социјални 
рад Верица Михајловић ( која је и ове школске године члан Школског Тима ЗДНЗЗ). Она је 
родитељима предочила каква је перспектива деце која се насилно понашају, ако игноришемо тај 
проблем и не помогнемо им на време. 

- 28.12 на састанку Тима, представник родитеља Небојша Станојевић, имао је предлог да се 
испред ђачког улаза поставе рефлектори ради веће сигурности ученика. Предлог који је имао на 
састанку Тима изнео је и на састанку Савета родитеља. 

- На часовима физичког васпитања наставници се континуирано баве превенцијом негативних 
облика понашања у спорту и промоцијом правила понашања на спортским такмичењима. 

- Остварује се оснаживање и подршка  тиму вршњачких едукатора који се активно укључују у 
активности планиране програмом превенције насиља, али и у интервентним активностима у 
сарадњи са Тимом за заштиту и психолошко – педагошком службом. 

- У школи је организован низ активности које подстичу позитивне вредности, толеранцију, 
ненасилне облике комуникације (шаховски турнири, такмичења, хуманитарне акције, 
обележавање значајних датума и слично). 

- У оквиру интервентних активности, на предлог Тима за заштиту, директор је присуствовао 
родитељским састанцима одељења у којима је уочено насилно и непримерено понашање 
ученика. 

- На часовима одељењског старешине /одељењске заједнице организоване су радионице за 
ученике на тему превенције насиља. Радионице су реализовали вршњачки едукатори и 
психолошко – педагошка служба. 

- Представник Центра за социјални рад, која је и члан школског тима за заштиту, присуствовала 
је родитељском састанку одељења у коме је уочено више насилних ситуација.  

- Остварена је сарадња са Центром за социјални рад, Школским диспанзером и Полицијском 
управом у ситуацијама насиља трећег нивоа и благовремено је информисана Школска управа.  

- Укупно је у првом полугодишту одржано 12 састанака Тима, а највећи број састанака на 
дневном реду имао је пријаву насиља. 

- У првом полугодишту разматрано је укупно  12 насилних ситуација у којима смо имали 
комбинацију по неколико врста насиља, па је притом  Тим препознао: 

− у два случаја трећи ниво физичког насиља, у  шест случајева други ниво физичког и у 

једном случају први ниво физичког насиља;  

− у четири случаја други ниво психичког, а у једном случају први ниво психичког насиља;  

− препозната су  два случаја у којима се јављао други ниво социјалног и један случај први 

ниво социјалног насиља и  

− један случај други ниво дигиталног насиља. 
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- У два случаја физичког насиља трећег нивоа упућени су дописи спољашњој заштитној мрежи: 
Дому здравља, Центру за социјални рад, Полицијској управи и о томе обавештена Школска 
управа. Због једне насилне ситуације где је пунолетно лице, које није ученик школе, било 
насилно према ученицима школе, обавештена је о физичком насиљу другог нивоа Полицијска 
управа. 

- Током  другог полугодишта 2021/2022. године одршано је још 9 састанака , тако да је до сада 

ове школске године одржан 21 састанак Тима.  

- Члан Тима, колега Горан Драшковић снимио је на тему заштите од насиља видео прилог који 

ће бити прослеђен одељењским старешинама као материјал за ЧОС. 

- Поводом последње среде у фебруару и обележавања  Дана борбе против вршњачког насиља 
презентацију на тему заштите од насиља и дискриминације је припремила члан Тима - наставник 
Мира Драшковић. 

- У другом полугодишту Тим је 6 случајева насиља које је разматрао проценио као 2. ниво 
физичког насиља, а у два случаја процењено је да је у питању 1 ниво злоупотреба 
информационих технологија. Такође је, први пут ове школске године, у два случаја уочено 
дискриминаторно понашање 1.нивоа.  

- Извршено је анкетирање ученика о учесталости и врстама насилничког понашања , као и 
анализа стања у остваривању равноправности и једнаких могућности. Психолог Ивана 
Деспотовић поднела је 28.6. извештај наставнићком већу  

Резултати анкете су генерално позитивни: насиље и дискриминација у школи су присутни у 
веома малој мери и на њих се редовно реагује. Иако је веома велики проценат ученика написао 
да се нису у школи осећали дискриминисано, чак 19 ученика не зна да ли су се осећали 
дискриминисано, па је то разлог да следеће школске године ученицима више приближимо појам 
дискриминације. 

Што се тиче Тима за борбу против дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
алармантно је да ни један ученик не зна ко су чланови тима. Иако постоји одлука о формирању 
Тима и распоред дежурства чланова тима (који су истакнути у холу, на видном месту) то није 
довољно. 

Следеће школске године потребно је ученике на Чос- у упознати са постојањем Тима и са 
члановима тима, и упутити их да у распореду дежурства Тима погледају коме све могу пријавити 
насиље и дискриминацију. 

- За све учеснике насилних ситуација које је Тим за заштиту разматрао направљени су планови 
заштите и пружена је одговарајућа подршка. 

- Тим је до сада реализовао све планиране активности и  уредно смо водили документацију и 

евиденцију о свом раду. 
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12.5. Реализација Програма превенције дискрминаторног понашања и 
вређања угледа, части или достојанства личности 

У складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање израђен је програм превенције дискрминаторног понашања и 
вређања угледа, части или достојанства личности, који је саставни део годишњег програма рада. 

Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања 
угледа, части или достојанства личности одређене су мере и активности којима се обезбеђује 
остваривање циљева превенције свих облика дискриминације и дискриминаторног поступања 
утврђених Правилником. 

Опредељене превентивне активности и временска динамика остваривања планираних 
активности реализоване су од стране  одговорних лица у потпуности 

Тим ЗДНЗЗ је предузео је између осталих и следеће активности: Одржани су родитељски 

састанци посвећени Програму заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. Континуирано током првог полугодишта наставници физичког васпитања 

упознавали су ученике и читали им материјал о превенцији негативних облика понашања у 

спорту као и о правилима понашања на спортским такмичењима. На родитељсим састанцима, 

часовима одељењске заједнице и часовима одељењског старешине активно се ради на 

превазилажењу стереотипа и предрасуда, развијању свести о опасностима и штетним 

последицама дискриминације, унапређивању толеранције и разумевања, интерклутуралности, 

уважавању и поштовању различитости и др. Тим је за родитељски састанак, за ученике и за нове 

чланове Тима припремио презентацију «Упознавање са Посебним протоколом и Правилником 

за примену посебног протокола», а на родитељским састанцима, и часовима ОС, ученици и 

родитељи су упознати са Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности .  

У обележавању Дана борбе против вршњачког насиља - Дана розе мајица - Тим је узео учешће 

на следећи начин: Члан Тима, колега Горан Драшковић снимио је на тему заштите од насиља 

видео прилог који ће бити прослеђен одељењским старешинама као материјал за ЧОС. а 

презентацију на тему заштите од насиља и дискриминације је припремила и проследила 

одељењским старешинама члан Тима - наставник Мира Драшковић. 

Током школске године приоритет свих запослених, ученика, родитеља и сарадника 

школе, константно,  је стварање сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере 

сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, развијање позитивног система врености 

кроз све активности и подручја деловања у школи 

Сви родитељи су упознати са принципима инклузивног образовања, па је и на тај начин 
извршено Пружање додатне подршке ученицима из мањинских и осетљивих друштвених група 
и њиховим родитељима. Одељењске старешине су извршиле информисање ученика о правима, 
обавезама и одговорности у спречавању и заштити од дискриминације и дискриминаторног 
понашања. 

Тиму ЗДНЗЗ ове школске године пријављена су два случаја дискриминаторног понашања 
и вређања угледа, части или достојанства личности, које је тим проценио као дискриминаторно 
понашање 1. нивоа па су предузете  мере интервенције које су прописане Правилником. 



    
Техничка школа Извештај о раду школе 
Ужице Школска 2021/2022. 

 

© Техничка школа Ужице  Страна 142 од 321 

Извештај о раду школе 2021 2022  

 

12.6. Реализација Програма школског спорта 

12.7. Реализација плана здравствене заштите ученика и превенције 
ризичног понашања (превенција болести зависности и малолетничке 
делинквенције) 

У  области здравствене заштите ученика реализоване су активности са циљем 

изграђивања телесно, психички и социјално здраве и зреле личности оспособљене да се брине 

за очување, заштиту и унапређење сопственог здравља и здравља других људи.  

Школа је овај циљ остваривала реализацијом следећих задатака: 

• Укључивање ученика у здравствено – васпитне акције, као и подстицање на усвајање 
знања о чувању здравља, болести и могућностима лечења; 

• Развијање свести и одговорности појединца за сопствено здравље, о значају личне 
хигијене, хигијене исхране и хигијенског начина живота; 

• Упознавање са потребом планирања породице и успостављањем хуманијих 
међуљудских односа, као и очување и унапређење менталног здравља; 

Активности/теме Време 
реализације 

Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 

Извештај 

Појединачно 
такмичење у 
стоном тенису 

септембар Такмичење 
између 
ученика 

А. Продановић у 
сарадњи са СВ 

Планирана активност 
појединачно такмичење у 
стоном тенису одржана је 
као што је и планирана у 
септембру. 
Учествовао је велики број 
ученика наше 
школе,носиоц реализације 
је био Александар 
Продановић. 
Ученици који су се истакли 
изабрани су да учествују на 
Општинском такмичењу у 
стоном тенису за нашу 
школу. 

Међуодељенско 
такмичење у 
баскету 

одржано 
поводом 
дана 
отворених 
врата наше 
школе... 

Такмичење 
између 
одељења 

А.Продановић у 
сарадњи са СВ 

Међуодељенско 
такмичење у баскету које је 
планирано у јануару,на 
предлог Александра 
Продановића и једногласно 
подржано од стручног већа, 

Међуодељенско 
такмичење у 
малом фудбалу 

мај Такмичење 
између  
одељења 

Небојша Зарић у 
сарадњи са СВ 

Учествовао је велики број 
ученика из скоро свих 
одељења наше 
школе,носиоц реализације 
је био Небојша Зарић и 
ђачки парламент. 
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• Подизање здравствене културе ученика тако да брига о здрављу буде саставни део 
свакодневних навика, потреба и поступања; 

• Спровођење примарне превенције од болести зависности; 

• Учешће ученика у унапређењу животне средине и хигијенско – естетског очувања школе. 

• Учешћем у семинару Јачање међупредметне компетенције – Одговоран однос према 
здрављу 
 

Превенција болести зависности и малолетничке делинквенције реализована је у складу 
са Стручним упутством МПНТР за планирање превенције употребе дрога код ученика, и у 
сарадњи психолошко – педагошке службе, одговарајућих тимова, одељењских старешина, 
Ученичког парламента, Савета родитеља, вршњачких едукатора и релавантних институција (ПУ 
Ужице, Дом здравља, Центар за социјални рад и др.). 

Током школске 2021/2022. Године реализоване су следеће активности: 

− Приликом обраде појединих наставних јединица у редовној настави наставници су 
обраћали пажњу на остваривање здравствено – васпитне функције свог рада и остваривање 
међупредметне компетенције – одговорност за сопствено здравље. У оквиру сваког 
стручног већа реализована су по два часа у циљу унапређивања међупредметне 
компетеције „Одговоран однос према здрављу“. 

− У оквиру наставе физичког васпитања радило се на превентивно – компензацијском 
вежбању ради спречавања и отклањања телесних деформитета и лоших последица 
вишечасовног седења. Ученици су оспособљавани у самосталном неговању физичких 
способности, помагању раста, учвршћивању здравља. Предметни наставници су пратили 
индивидуални развитак сваког ученика. 

− Одељењске старешине су на часовима одељењског старешине/одељењске заједнице 
реализовали активности везане за здравствену заштиту ученика,  превенцију болести 
зависности и превенцију малолетничке делинквенције. Током часова ЧОС-а и ЧОЗ-а 
реализоване су следеће теме: Шта треба да знамо о полно преносивим болестима, Промене 
у пубертету, Значај очувана природе и животне средине, Разговор о штетности дувана, 
алкохола и наркотика, Превенција алкохолизма, Здрава исхрана, Гојазност, Истицање 
значаја примене прописаних епидемијских мера у свакодневном животу, Упознавање 
ученика са упутством о мерама заштите здравља ученика (шта је COVID-19). ППС је урадила 
и проследила презентацију ОС поводом обележавања 1. децембра Светског дана борбе 
против сиде. 

− Тим за међупредметне компетенције и предузетништво је направио и проследио 
одељењским старешинама презентацију о полно преносивим и заразним болестима и 
презентацију „У здравом телу здрав дух“ коју је припремио наставник физичког васпитања. 

− У оквиру рада појединих секција посебна пажња је посвећена развијању личних потенцијала 
ученика и јачању самопоуздања, као и подстицању ученика на квалитетније провођење 
слободног времена. 

− У оквиру биолошко-еколошке секције ученици су израђивали паное у циљу промоције 
здравих стилова живота.  

− Психолошко – педагошка служба у сарадњи са одељењским старешинама реализовала је 
индивидуални саветодавни рад са ученицима и родитељима и повезивање ученика са 
специјализованом здравственом службом. Ученици су у другом полугодишту посетили 
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Саветовалиште за младе где су присуствовали предавању о репродуктивном здрављу, , 
полно преносивим болестима и болестима зависности.  

− Представници Центра за социјални рад су активно учествовали у раду школског Тима за 
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Такође, организован је 
родитељски састанак за ученике првог разреда на коме су представници Центра за 
социјални рад имали излагање у циљу борбе против насиља и подизању свести о значају 
ненасилног понашања. 

− У новембру и марту организоване су акције добровољног давања крви у сарадњи са 
Службом за трансфузију и Црвеним крстом. Акције су реализоване у просторијама Црвеног 
крста. 

− Обележени су значајни датуми везани за здравствену превенцију и  екологију (Дан заштите 
озонског омотача, Дан животиња, Светски дан хране, Светски дан земљишта, Светски дан 
борбе против сиде, Национални дан без дуванског дима, Светски дан вода, Међународни 
дан заштите од буке, 22. априла уређењем школског простора и прикупљањем пластичних  
чепова обележен је Дан планете Земље , Светски дан животне средине) 

− Вршњачки едукатори су одржали предавања на тему „Превенција алкохолизма“. 

− Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је у сарадњи са 
Ученичким парламентом направио презентацију на тему „Превенција дигиталног насиља“ и 
презентација је прослеђена одељењским старешинама. Прослеђене су и презентације на 
тему борбе против наркоманије. 

12.8. Реализација плана инклузивног образовања и васпитања 

12.8.1. Реализација додатне подршке ученицима 

               Током школске 2021/2022. године интензивно се радило на идентификовању и праћењу 
ученика којима је потребна додатна образовна подршка. Организована је допунска и додатна 
настава. Одељенска већа су ученике упућивала на часове допунске и додатне наставе и пратила 
укљученост и напредовање, редовно вредновање. На родитељским састанцима и 
индивидуалним разговорима са родитељима и ученицима радило се на развијању свести 
ученика о потреби похађања ове наставе. 

12.8.2. Начин остваривања додатне образовне подршке ученицима  и рад са 
ученицима са изузетним способностима 

 Рад са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка  

 Током ове школске године активно се радило са ученицима којима је потребна додатна 
образовна подршка. У сарадњи са родитељима/старатељима ученици су подстицани  да што 
редовније похађају часове допунске наставе. Одељенска већа која су ученике упућивала на 
допунсу наставу, су пратила успех и напредовање ученика. Током учења на даљину, на дневном 
нивоу се сарађивалао са родитељима и представницима ППслужбе на отклањању тешкоћа и што 
већој присутности настави. 

 За 3 ученика у школи настава је реализована по прилагођеном ИОП-у, а за 16 ученика 
израђивао се ИОП-2, од тога 13  за ученике са сметњама у развоју а 3 за ученике у редовним 
одељењима.  Тим за инклузивно образовање у сарањи са родитељима и одељењским већима 
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пратио је  напредак ових  ученика  и стварао додатне услове за њихову што бољу адаптацију и 
инреграцију.  

Током реализације онлајн наставе интензивно се сарађивало са породицама ученика. 
Представници психолошко – педагошке службе су у сарадњи са одељењским старешинама 
оснаживали ученике у превазилажењу школских и других развојних и породичних проблема. Са 
ученицима се кроз индивидуалне и групне разговоре радило на усвајању техника успешног 
учења, развијању радних навика, прихватању одговорности и  последица личног поступања.. 

Рад са ученицима са изузетним образовним способностима 

              Током индивидуалних разговора са ученицима, на родитељским састанцима и 
индивидуалним разговорима са родитељима/старатељима прикупљане су информације о 
посебним интересовањима ученика за одређене области, рад у секцијама, заинтересованост 
ученика за учешће на такмичењима. Одељенске старешине и предметни наставници 
истраживали подстицали су ученике да дефинишу или открију своја интересовања и таленте. 

 На седницама ОВ идентификовани су ученици који су показали  интересовање и афинитет за 
поједине области или наставне предмете. Ученици су информисани о терминима секција и 
часова допунске наставе. Заинтересовани  ученици за ваннаставне активности подстицани су да 
се  укључе у рад Ђачког парламента, рада тимова, у активности које су спроводили вршњачки 
едукатори инклузије, тима за заштиту од дискриминације , насиља, злостављања и 
занемаривања. Ученици су према својим афинитетима учествовали у раду ваннаставних 
активности у оквиру промотивних активности школе 

12.8.3. Реализација плана израде ИОП-а 

 Током школске 2021/2022 године За 3 ученика у школи настава је реализована по 
прилагођеном ИОП-у, а за 16 ученика израђивао се ИОП-2, од тога 13  за ученике са сметњама у 
развоју.  У сарадњи са Интерресорном комисијом и родитељима, планови су изражени, 
реализовани, вредновани.  

           На почетку школске године, на предлог одељењских већа  или родитеља ученика, започело 
се са праћењем постигнућа ученика који су били предложени. Прикупљани су подаци од 
родитеља, наставника, стручњака ван установе и на основу њих израђени су педагошки профили 
ученика, као полазна основа за квалитетан образовни – васпитно рад са овом децом. На основу 
описа ученика и педагошког профила идентификоване су приоритетне области и врсте подршке 
потребне детету. 

         У почетку се са овим ученицима се из појединих предмета радила индивидуализација 
наставе, да би се током новембра, утврдили предмети за које је било потребно израдити ИОП-е.  
Из неких предмета или области, у којим ученици нису постигли очекиване резултате, наставници 
су у сарадњи са тимом за инклузију израдили нове  планове. Током примене ИОП-а тимови за 
пружање додатне подршке овим ученицима у школи, као и родитељи ученика који су чланови 
тих тимова имали су значајну улогу у реализацији програма.  Након тога, извршено је 
вредновање планова,  ученици су успешно завршили разред, а извештај је достављен  тиму за 
инклузију и  разматран на Педагошком колегијуму. Сва потребна документација налази се у 
документацији психолошко – педагошке службе и онедрајв апликацији на платформи школе 
https://tehnickaueedumy.sharepoint.com/personal/ruska_tehnickaue_edu_rs/_layouts/15/onedrive

https://tehnickaueedumy.sharepoint.com/personal/ruska_tehnickaue_edu_rs/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=ruska%40tehnickaue%2Eedu%2Ers&id=%2Fpersonal%2Fruska%5Ftehnickaue%5Fedu%5Frs%2FDocuments%2FIOP%20%202021%2D2022
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.aspx?login_hint=ruska%40tehnickaue%2Eedu%2Ers&id=%2Fpersonal%2Fruska%5Ftehnickaue%5Fed
u%5Frs%2FDocuments%2FIOP%20%202021%2D2022 

12.9. Реализација плана Програма безбедности и здравља на раду 

У  области безбедности и здравља на раду реализоване су активности усмерене на развој 
свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.  

− Активности везане за праћење примене Правилника о безбедности као и Акта о процени 
ризика за сва радна места у складу са систематизацијом радних места Упознавање са 
одредбама акта о процени ризика, могућим опасностима, штетностима као и безбедносним 
мерама; 

− Периодична контрола примене правилника и предузимању мера у случају одступања од 
безбедносних мера; 

− Периодична контрола електричних инсталација ниског напона, ПП апарата, машина и опреме 

− Вођење евиденције о извршеним периодичним контролама 

− У школској 2021/22 имали смо једну повреде на раду, осим тога није било других 
неправилности, а да су везане за примену правилника о безбедности и акта о процени ризика 

12.10. Пројекти који се реализују у школи 

У оквиру пројекта Квалитетно образовање за све, током првог полугодишта, тим се 
састајао у вези припреме предлога материјала за реализацију планираних активности у пројекту. 
У складу са акционим планом реализоване су следеће активности: обалежавање значајних 
датума у складу са епидемиолошким мерама, организовање продајне изложбе ученичких 
радова ученика са сметњама у развоју, подела новогодишњих пакетића ученицима са сметњама 
у развоју, обележавање школске славе, вршњачке едукације на тему превенција насиља и 
дискриминаторног понашања, обележавање Дана демократске културе, организација дебате и 
конкурса за ученике на тему “Ношење маски – предности и недостаци”, организовање 
хуманитарних акција, обележавање дана поезије кроз представљање различитих култура, 
организовање предавања за ученике једног одељења које је одржао представник Центра за 
социјални рад, реализација часова технике и технологије за ученике основних школа - развијање 
вршњачке едукације и сарадње међу ученицима. Директор и два члана тима су учествовала на 
тродневној обукци у Сокобањи. Израђен је акциони план за нередну школску годину. Школа је 
од пројекта добила материјале и лаптоп рачунар за реализацију планираних активности. 

Техничка школа је са успехом завршила Пројекат "Дигитална школа - европски пилот 
програм" и добила ознаке и беџеве за све области вредноване Селфи инструментом.  У 
извештају је наведено да је "Техничка школа поставила високу летвицу према којој би друге 
школе широм земље (и шире) требале да се мере". Евалуатор је навео и следеће: "Такође, 
препоручујем и сматрам да је драгоцено за наш систем образовња да Техничка школа постане 
школа ментор јер поседује капацитет да подели, подржи и помогне другим школама у процесу 
дигиталне трансформације." Као ментор школа, Техничка школа је члан Селфи академије 
дигиталних школа и на платформи је са другим школама поделила материјале везане за 
дигиталну трансформацију школа. 

Школа је са успехом аплицирала за пројекат Регионалног челенџ фонда и пројекат 
школе „Унапређење квалитета практичне наставе набавком савремене ЦНЦ опреме» је 
прихваћен за финасирање. Пројектом је планирана подршка дуалном образовању у школи кроз 

https://tehnickaueedumy.sharepoint.com/personal/ruska_tehnickaue_edu_rs/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=ruska%40tehnickaue%2Eedu%2Ers&id=%2Fpersonal%2Fruska%5Ftehnickaue%5Fedu%5Frs%2FDocuments%2FIOP%20%202021%2D2022
https://tehnickaueedumy.sharepoint.com/personal/ruska_tehnickaue_edu_rs/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=ruska%40tehnickaue%2Eedu%2Ers&id=%2Fpersonal%2Fruska%5Ftehnickaue%5Fedu%5Frs%2FDocuments%2FIOP%20%202021%2D2022
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обуке наставника и ментора из компанија, реконструкцију радионичког простора и набавку 
савремене опреме. Пројекат се суфинансира учешћем осам компанија из металске индустрије, 
које ће заједно са Техничком школом реализовати активности у пројекту. Током ове школске 
године извршене су припреме за реализацију грађевинских радова у радионици. 

Школа је укључена у пројекат Успостављање финансијског управљања и контроле (ФУК) 
и током првог полугодишта се започело са израдом листе процеса. Пројекат реализује радна 
група за ФУК уз подршку Иване Теодоровић из пројекта РЕЛОФ2, а у активностима су учествовали 
и остали запослени у школи. До краја другог полугодишта израђена је листа процеса, описани 
сви процеси у школи и урађена анализа ризика. Крајем другог полугодишта сви запослени су 
упознати са системом Финансијског управљања и контроле и систем је уведен у школу. 

Школа је укључена у друго пилотирање у оквиру Пројекта Државне матуре.  Одржан је 
онлајн састанак са директорима школа, обука за дежурне наставнике и прегледаче и друге 
припремне активности за пилотирање које је реализовано 5.6. и 8. априла 2022. године. Ученици 
Техничке школе у Ужицу у оквиру пилотирања државне матуре полагали су испите из  српског 
језика и књижевности и математике, а ученици образовних профила електротехничар 
информационих технологија, техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина и техничари 
за роботику полагали су и теоријске делове стручних испита.   

Пројекат Иновација у настави и учењу у стручном и техничком образовању “Иновација 
и имплементација наставе уз подршку ИТ компанија” реализован је кроз следеће активности: 
израда акционог плана за реализацију активности, похађање онлајн обука за школски пројектни 
тим, учешће на пројектним састанцима, сарадња са свим учесницима у пројекту, реализација 
активности у складу са акционим планом и израда сајта за све учеснике пројекта. 

Пројекат Школе за бољи квалитет ваздуха: заједничко праћење квалитета ваздуха, 
СТЕМ образовање и омладински активизам у Србији обухватио је обуке наставника прородних 
наука и математике математике, онлајн састанке са учесницима у пројекту и друго. Пројекат се 
наставља и наредне школске године. 

 

13. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА  УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА 

 13.1. Реализација Развојног плана школе у школској 2021/2022. години   

13.1.1. Акциони план за реализацију активности у оквиру области квалитета 

Извештај о реализованим активностима из РПШ школске  2021/2022.године 

Кључна област 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
1.1.Израдити и усклађивати Школски програм у складу са прописаним начелима за израду 
овог документа: 
 Стручни актив за развој ШП у сарадњи са стручним већима и тимовима образовних профила 
континуирано је пратио измене прописа и правилника за заједничке и стручне предмете за 
образовне профиле које школујемо. Предузете су све потребне активности на усклађивању ШП 
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Кључна област 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
2.1.Наставник  ефикасно управља процесом учења на часу и прилагођава рад на часу 
образовно-васпитним потребама ученика 
Наставници су континуирано током школске године структурирали и повезивали делове часа 
користећи различите методе и поступно су постављали питања/задатке/захтеве различитог 
нивоа сложености. Функционално су користили постојећа наставна средства, а ученике су 
упућивали на  доступне изворе знања. Начин рада и наставни материјали су прилагођавали 
индивидуалним карактеристикама сваког ученика без обзира на начин организовања наставе 
(редовна настава, комбиновани модел или онлајн настава).  Континуирано је посвећивано 
време и пажња сваком ученику у складу са његовим образовним и васпитним потребама. 
2.2.Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу 
Посетом часова и кроз инструктивно-педагошки рад може се уочити да су током школске 
године спровођене активности које су у функцији  да радови ученика показују да су разумели 
предмет учења на часу, да умеју да примене научено и образложе како су дошли до решења. 
Уочено је да већина ученика примењују повратну информацију да реши задатак и да повезује 
предмет учења са претходно наученим у различитим областима, професионалном праксом и 
свакодневним животом. 
2.3.Поступци вредновања су у функцији даљег учења 
Наставници су током школске године континуирано формативно и сумативно оцењивали 
ученике у складу са прописима и давали потпуну и разумљиву повратну информацију 
ученицима о њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима. Ученицима су 
били јасни критеријуми вредновања и  већина ученика је могла да критички процени свој 
напредак и напредак осталих ученика, а наставиће се са инсистирањем да ученик поставља 
себи циљеве у учењу. 
2.4.Реализација пројектне наставе 
Током другог полугодишта  6 наставника је започело је онлајн  обуку за реализацију  пројектне 
наставе и школских пројеката у оквиру пројекта „Школе за бољи квалитет ваздуха“. Обука је 
акредитована, а активности у оквиру обуке ће бити настављене половином септембра 2022. 
године. Такође, у августу организовано је стручно усавршавања у оквиру школе  у циљу 
оснаживања и пружања подршке младим  наставницима (16 наставника је прошло обуку). 
Сарадња између наставника и/или руководилаца секција је континуирана, а примери добре 
праксе  су промовисани на сајту, друштвеним мрежама и у оквиру Дана отворених врата школе. 
 
2.5.Сваки ученик има прилику да буде успешан 

са изменама  правилника за текући и наредни разред. Такође,  активности стручног актива  за  
ШП су се односиле на израду предлога новог  Школског програма за период 2022-2026. године.  
Нови ШП је усвојен током другог полугодишта у законом предвиђеном року. 
1.2.Годишњи план рада школе је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи и усмерен 
је на задовољавање различитих потреба 
Стратешки циљеви из Развојног плана и Школског програма  су  операционализовани  кроз 
садржаје и активности које се планирају у ГПР. Реализација садржаја и активности планираних 
ГПР се континуирано прати и анализира у складу са планом. Планирање ваннаставних 
активности је реализовано у складу са интересовањима ученика тј. одлука о секцијама је донета 
на основу испитивања интересовања ученика,а план и програм рада у оквиру ваннаставних 
активности утврђен је у сарадњи са укљученим ученицима у складу са њиховим потребама, 
интересовањима. 
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Наставници  су током школске године  континуирано користили разноврсне поступке за 
мотивисање ученика уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа. Подстицана је 
интелектуална радозналост и слободно изношење мишљења, при чему су међусобно 
уважавани и на конструктиван начин је успостављана и одржавана дисциплина у складу са 
договореним правилима. 

 

Кључна област 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА 
3.1. Континуирано праћење постигнућа и напредовања ученика 
На почетку школске године реализовано је иницијално тестирање ученика из свих предмета. 
Сваки наставник  прати и евидентира постигнућа ученика кроз свеске за праћење напредовања 
и електронски дневник. Кроз рад одељењских већа евидентира се упућивање ученика на 
допунску, додатну наставу, похвале ученика,васпитно деловањe, прилагођавањe. Наставници 
примењују све облике мера индивидуализације и ИОП-а у складу са 
идентификованим  потребама ученика. Организовани  су начини подршке у складу са 
специфичношћу потреба ученика. Подршка је организована у случају адаптационих проблема 
ученика првих разреда, одсуства у дужим периодима, организовање подршке талентованим 
ученицима. Континуирано  је реализовано оснаживање ученика за превазилажење тешкоћа у 
учењу или понашању. 
Резултати праћења и напредовања и образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. 
 
3.2. Припремање ученика за испите којима се завршава одређени ниво и врста образовања 
(матурски, завршни испит и др.) 
Ученици и родитељи завршних разреда су  упознати са организацијом завршног и матурског 
испита на родитељским састанцима,часовима одељењског старешине и наставним предметима 
који се полажу на матурским/завршним испитима. 
Школа прати евентуалне промене везане за начин полагања матурских и завршних испита, као 
и промене у наставним садржајима предмета и правовремено информише предметне 
наставнике и ученике. 
Током другог полугодишта ученицима завршних разреда  одређени су  ментори и организована 
припремна настава за полагање матурских и завршних испита. 
Током школске године периодични тестови знања из предмета који се полажу на матурском 
испиту прилагођени су  завршним тестовима. 
 
3.3. Континуирана анализа резултата ученика на матурским и завршним испитима 
На стручним већима и тимовима образовних профила континуирано се анализира успех 
ученика на матурским/завршним испитима и врши поређење са предходном школском 
годином у свим подручјима рада.  

 

Кључна област 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

4.1. Пружање подршке ученицима  
Обавештавање ученика о врстама подршке у учењу које школа пружа, о реализацији допунске и 

додатне наставе у школи и могућностима индивидуализације наставе и израде ИОП-а. 

На класификационом периоду у новембру на седницама одељењских већа предложене се мере 

подршке ученицима на основу анализе успеха. На седници Наставничког већа наставници су 

усвојили мере за побољшање успеха и понашања ученика. ОС у сарадњи са ППС и предметним 

наставницима и родитељима ученика прате реализацију предложених мера. 

Настављена је сарадња са Здравственим центром, Центром за социјални рад, ПУ Ужице, 
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домовима ученика итд. Реализује се по потреби путем дописа, састанака, заједничких 

активности... 

4.2. Подстицање личног и социјалног развоја ученика 
Током септембра ученици су упознати са понудом ван наставних активности и укључени у рад 

секција у складу са својим интересовањима. Организоване су активности за развијање 

социјалних вештина (конструктивно решавање проблема,ненасилна комуникација...). Ученице 

школе су учествовале у пројекту Министарства трговине, туризма и телекомуникација „Hack IT 

Girls“, који је имао за циљ да промовише креативност учења и да подстакне већу 

заинтересованост девојчица за науком, технологијом, уметношћу и математиком. Тим ученика 

је аплицирао на конкурсу ЗУОВ-а „Дигитална експедиција 2022“ са задатком да креирају 

дигитални отворени образовни ресурс и аплицирали су са сајтом намењеним ученицима 

средњих школа „Питај, не скитај“. Шест матураната из 4е3 одељења у оквиру шаховске секције 

реализовали су пројекат „Млади на потезу“ – шаховске активнoсти у школи, подржан на 

конкурсу „Шта нам тешко“, националног програма волонтирања младих, Млади су закон 2021. 

У оквиру активности биолошко – еколошке и географске секције обележени су значајни датуми. 

Тим за инклузивно образовање је припремио презентацију за часове одељењског 

старешине/одељењске заједнице на тему инклузивног образовања. Одељењске старешине су 

на часовима одељенске заједнице реализовале теме посвећене правима детета. Вршњачки 

едукатори тима за заштиту од ДНЗЗ и психолошко – педагошка служба реализовали су 

радионице у одељењима у којима су пријављени случајеви насилних ситуација. У школи су 

промовисани здрави стилови живота, заштита животне средине и одрживог развоја кроз 

активности биолошко – еколошке и географске секције. Организован је Дан демократске 

културе, подела новогодишњих пакетића ученицима са сметњама у развоју, продајна изложба 

радова ученика са сметњама у развоју, фудбалски турнир између одељења у школи, обележен 

је светски дан језика у школи и у сарадњи са Медицинском школом у Градском културном 

центру, промовисани су и награђени успеси ученика на такмичењима… 

 
4.3. Подстицање професионалног развоја ученика 
Планирање корелације одговарајућих садржаја предмета са светом рада и занимања и/или 
наставком школовања. Подстицање професионалног развоја ученика кроз одговарајуће 
садржаје предмета. Тестирање ученика ТПО тестом и саветовање ученика при избору наставка 
школовања реализовао је психолог школе. Упознавање ученика са условима пријема на високе 
школе и факултете, садржају пријемног испита реализовано је у сарадњи ППС, ОС и предметних 
наставника. 
4.4. Подстицање талентованих и надарених ученика да на најбољи начин испоље своје 
способности 
Кроз часове наставе и на часовима ОС ученици су упознати са врстама додатног рада, секцијама 
и другим активностима у школи. Ученици су укључивани у ове облике рада у складу са својим 
афинитетима и слободним временом. На почетку школске године и даље континуирано у 
складу са интересовањима ученика, ученици се укључују у ваннаставне активности. У складу са 
својим интересовањима ученици се укључују у конкурсе других институција и школа. Ученици се 
подстичу да учествују на такмичењима, а успеси ученика се промовишу и награђују. 
4.5.Пружање подршке ученицима из остељивих група 
Мере индивидуализације у складу са упутствима интересорне комисије и ИОП плановима 
континуирано се примењују. Ученицима се пружа подршка у учењу, адаптацији, развојним 
потешкоћама, унапређењу материјалних и здравствених услова у складу са потребама. Пружа 



    
Техничка школа Извештај о раду школе 
Ужице Школска 2021/2022. 

 

© Техничка школа Ужице  Страна 151 од 321 

Извештај о раду школе 2021 2022  

 

се подршка ученицима из осетљивих група. Пружа се подршка наставницима у коришћењу и 
примени мера инклузивне образовне праксе.   

 

Кључна област 5: ЕТОС 
5.1. Јачање осећаја припадности  школи кроз заједничке активности ученика, запослених и 
родитеља 
Ученици, наставници  и родитељи су укључени  у  рад органа и тимова у складу са законском 
регулативом, ученици и родитељи су континуирано информисани  о активностима у школи путем 
огласних табли, сајта школе, одељењских старешина, Ученичког парламента. 
Континуирано се планирају и реализују заједничке активности ученика и наставника кроз 
програме који промовишу здраве стилове живота. 
Сви учесници образовно-васпитног процеса упознати су са програмом заштите од  насиља и 
дискриминације на часовима одељењског старешине, на родитељским састанцима, Савету 
родитеља, Наставничком већу. На часовима одељењског старешине/ одељењске заједнице 
ученици упознати са Програмом превенције насиља, врстама и нивоима насиља и са шемом 
интервентних активности. Ученици су упознати са начином функционисања Тима за заштиту и 
члановима Тима, а на родитељским састанцима након првог класификационог периода 
родитељи су упознати са Посебним протоколом и Програмом заштите ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања. На савету родитеља два пута у току школске године поднет је 
извештај о дотадашњем раду Тима , а на седници Наставничког већа презентовани су резултати 
анкете о присуству насиља и дискриминације и на основу њих предложене мере за побољшање 
стања у тој области. 
5.2. Промовисање резултата рада запослених и ученика 
Континуирано током школске године вршено је промовисање резултата ученика који су 
учествовали на такмичењима као и њихових ментора и то похваљивањем на седницима  
Наставничког већа, истицањем фотографија и трофеја на видном месту и на огласној табли, на 
сајту, фејсбук страници. Наставници и ученици који су се истакли у наставним и ваннаставним 
активностима награђени су Светосавским захвалницама.  
5.3. Школа је место где се сви осећају безбедно и пријатно 
Током школске године вршена је обука запослених  и ученика ради јачања компетенција у 
области заштите од насиља, злостављања и занемаривања и то:  
Тим ЗНЗЗ је за родитељски састанак, за ученике и за нове чланове Тима припремио 
презентацију«Упознавање са Посебним протоколом и Правилником за примену посебног 
протокола». 
На седници Наставничког већа, одржаној 25.11. 2021. године презентована је национална 
платформа „Чувам те“. Наставници  су упућени да похађају веома корисне бесплатне онлајн 
семинаре за наставнике, родитеље и ученике који су на тој платформи доступни и предложено 
им је да их  препоруче родитељима и ученицима.  
 Остварује се оснаживање и подршка  тиму вршњачких едукатора који се активно, кроз 
радионице и предавања укључују у активности планиране програмом превенције насиља, али и 
у интервентне активностима у сарадњи са Тимом за заштиту и психолошко – педагошком 
службом. 
У школи је организован низ активности које подстичу позитивне вредности, толеранцију, 
ненасилне облике комуникације (шаховски турнири, такмичења, хуманитарне акције, 
обележавање значајних датума и слично), а на часовима физичког васпитања наставници се 
континуирано баве превенцијом негативних облика понашања у спорту и промоцијом правила 
понашања на спортским такмичењима. 
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Члан Тима колега Горан Драшковић снимио је на тему заштите од насиља видео прилог који је 

прослеђен одељењским старешинама као материјал за ЧОС. 

Поводом последње среде у фебруару и обележавања  Дана борбе против вршњачког насиља 
презентацију на тему заштите од насиља и дискриминације је припремила члан Тима - наставник 
Мира Драшковић. 
За све учеснике и сведоке насилних ситуација направљен је и реализован план заштите. 
 
5.4. Начин рада у школи представља пример добре праксе у образовном систему 
У оквиру стручних већа планирају се иновативни облици рада, континуирано се унапређује 
тимски рад и партнерски односи на свим нивоима.Школа  учествује у великом броју пројеката и 
тиме унапређује свој рад.Наставници се континуирано усавршавају кроз различите облике 
акредитованих обука/стручних скупова. Код комбинованог и онлајн модела рада комуникација 
са ученицима реализована је  на платформи office 365 у апликацији Teams.Наставници и ученици 
свакодневно примењују ИКТ у настави. 

 

Кључна област 6: ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

6.1. Континуирано проверавање и побољшавање система управљања, школских процеса и 
резултата школе 
Директор и руководство школе континуирано обезбеђује праћења и вредновања квалитета рада 
кроз анализе успеха на класификационим периодима, инструктивно – педагошки рад, анализу 
реализације ГПР-а и друге активности. 
Предузимају се мера за унапређење рада школе у складу са ГПР-ом и мерама стручних органа и 
органа управљања. 
Праћење и евалуација предузетих мера за побољшање рада врши се кроз анализе на стручним 
органима. 
 
6.2. Стално стручно усавршавања запослених у школи 
На почетку школске године наставници и стручни сарадници су сачинили лични план 
професионалног развоја који је саставни део њиховог портфолија. 
Током школске године  дошло је до промене Правилника о сталном стручном усавршавању . 
Реализација плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника прати се два пута 
годишње и о томе је члан Педагошког колегијума Јасминка Менђан Павловић извештавала 
директора школе. 
У првом полугодишту остварен је значајан број сати стручног усавршавања ван установе, јер 
велики број наставника савладао Програм обуке наставника за реализацију наставе 
оријентисане ка исходима учења, два наставника су савладала обуку за наставу грађанског 
васпитања и један наставник обуку Онлајн обука школских администратора свих основних и 
средњих школа за рад у систему за управљање учењем МУДЛ. Један наставник је присуствовао 
вебинару Са стручњацима на вези-безбедно током пандемије, а један семинару Права детета у 
образовању. 
У другом полугодишту три наставника су похађала програм Етика и интегритет, а по један 
наставник Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима колегама 
и родитељима, Безбедност деце на интернету и Стрес у школи-превазилажење,промена. 
Неколико наставника је похађало програм  Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној 
установи. 
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Директор школе је са сарадницима био у студијској посети Техничко школском центру из Крања 
у Словенији у оквиру припрема за увођење новог образовног профила везаног за мултимедије. 
У оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“ директор школе заједно са члановима 
школског пројектног тима присуствовао је дводневној обуци у Сокобањи.Током  школске године 
одржан  је  51 угледни час. 
6.3. Функционално коришћење материјално-техничких ресурса 
Материјално-технички ресурси којима школа располаже се редовно одржавају и оптимално 
користе у циљу побољшања квалитета наставе.Осим тога материјално-технички ресурси ван 
школе користе се у функцији наставе и учења.У складу са могућностима школа осавремењује се 
постојећа опрема и наставна средства. 
6.4. У школи се подржава иницијатива и развија предузетнички дух 
Развијање предузимљивости, оријентације ка предузетништву и предузетничких 
компетенција ученика и наставника реализује се кроз различите пројекте, ваннаставне 
активности и такмичења. 
Ученице школе су учествовале у пројекту Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација „Hack IT Girls“, који је имао за циљ да промовише креативност учења и да 
подстакне већу заинтересованост девојчица за науком, технологијом, уметношћу и 
математиком. Тим ученика је аплицирао на конкурсу ЗУОВ-а „Дигитална експедиција 2022“ 
са задатком да креирају дигитални отворени образовни ресурс и аплицирали су са сајтом 
намењеним ученицима средњих школа „Питај, не скитај“. Шест матураната из 4е3 одељења 
у оквиру шаховске секције реализовали су пројекат „Млади на потезу“ – шаховске 
активнoсти у школи, подржан на конкурсу „Шта нам тешко“, националног програма 
волонтирања младих, Млади су закон 2021. Развијање међународне сарадње и пројеката 
усмерених на развој кључних компетенција за целоживотно учење ученика и наставника 
реализује се кроз пројекте који се реализују у школи и ваннаставне и слободне активности 
ученика. 

13.1.2. Акциони план за реализацију активности у осталим областима 

Поред приоритета развоја у складу са Стандардима квалитета, Развојни план Техничке 
школе у Ужицу обухвата и друге области од значаја за развој установе: 

1) Мере унапређења образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 
матурском и завршном испиту и план припреме 

1. Ученици и родитељи завршних разреда упознати су са организацијом завршног и матурског 
испита на и родитељским састанцима, часовима одељењског старешине и наставним 
предметима који се полажу на матурским/завршним испитима 

2. Школа прати евентуалне промене везане за начин полагања матурских и завршних испита, као 
и промене у наставним садржајима предмета и правовремено информише предметне 
наставнике и ученике 

3. Ученици са менторима и предметним наставницима обрађују наставне садржаје предвиђене 
матурским/завршним испитима кроз часове редовне, припремне и консултативне наставе 

4. Појачан рад са ученицима из предмета где је успех на матурском испиту лошији у односу на 
успех на настави и додатно унапређивање критеријума за оцењивање и усаглашавање са 
захтевима на матурском испиту 
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5. Појачан рад са ученицима који спорије напредују  

6. Пружање повратне информације ученицима и упутства за даљи рад 

7. Праћење резултата које ученици постижу на матурском/завршном испиту и њихово поређење 
са успехом који су остварили из предмета у току школовања 

8. На стручним већима се анализирају остварени резултати ученика на матурским и завршним 
испитима и врши се поређење са предходним школском годином у свим подручјима рада. 
Предлагање мера за побољшање успеха ученика на матурским/завршним испитима 

2) Мере унапређивања сарадње са послодавцима у сектору коме припадају образовни 
профили средње стручне школе 

Техничка школа већ дуги низ година има успешну сарадњу са послодавцима у свим секторима 
(електротехника, машинство и обрада метала, графичарство, металургија и обрада дрвета) 
којима припадају образовни профили школе. Дигитализација процеса сарадње са компанијама 
прецизираће се кроз опис процеса и процедура сарадње, комуникације и контроле и израду 
одговарајуће документације. 

3) Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна додатна 
подршка 

Школа за ученике којима је потребна додатна подршка предузима мере за 
унапређивање доступности одговарајућих облика образовања и васпитања и то: 

 Школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и зависно од потреба ۔
доноси индивидуални образовни план, у складу са Законом;  
 Школа оснажује и укључује родитеље, односно старатеље у унапређивање развоја и давање ۔
подршке својој деци;  
 У циљу напредовања ученика у образовању и припреми за свет рада, школа се оријентише ка ۔
уписној политици која одговара реалним потребама привреде у округу и тиме ученицима 
омогућава спицање знања, вештина и навика које их могу водити брзом запошљавању у струци 
одмах након завршетка школовања. 

Врши се оснаживање наставника за разумевање посебности и специфичности рада са 
ученицима који имају сметње у развоју, тешкоће у учењу или из других разлога требају 
прилагођавања, измене садржаја или другу додатну подршку.  

Мере које се предузимају су следеће:  

− Праћење примене Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на 
индивидуални образовни план, законских измена и допуна 

− Оснаживање ученика за разумевање и прихватање инклузивних принципа, начела 

− Прикупљање података о ученику, идентификовање ученика којима је потребна подршка 
у учењу  
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− Оснаживање родитеља за разумевање и прихватање инклузивних принципа, начела 

− Праћење и израда педагошких профила за поједине ученике и идентификовање ученика 
којима је потебан рад по ИОП-у 

− Пружање подршке наставницима у коришћењу и примени мера (индивидуализације, 
ИОП-а), инклузивне образовне праксе 

− Излагања  на теме из области:  Инклузивна култура, политика и пракса 

− Пружање подршке ученицима из осетљивих група (идентификовање ученика, потреба за 
подршком, вођење евиденције), сарадња са релевантним институцијама 

4) План рада са надареним и талентованим ученицима 

Мере које се предузимају су:  

− Идентификација надарених и талентованих ученика 

− Израда педагошког профила 

− Израда проширеног и обогаћеног Индивидуалног образовног плана у складу са 
способностима и интересовањима ученика 

− Евалуација ИОП-а 

− Припреме за такмичења, додатна настава, рад у секцијама 

− Избор уџбеника, наставних средстава, материјала за рад са ученицима 

− Активности усмерене на подизање мотивације надарених и талентованих ученика - 
награђивање ученика за постигнуте резултате, јавно похваљивање, објављивање 
резултата путем сајта школе и путем профила школе на друштвеним мрежама, 
презентовање ученичких радова  

5) Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм превенције других 
облика ризичног понашања и програм превенције дискриминаторног понашања и вређања 
угледа, части или достојанства личности 

5.1) Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања се реализује кроз 
активности које су наведене у делу ГПР 12. Реализација посебних програма образовно-васпитног 
рада под тачком 12.4. Реализација Програма за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања. 

5.2) Програм превенције других облика ризичног понашања се реализује кроз активности које 
су наведене у делу ГПР 12. Реализација посебних програма образовно-васпитног рада под 
тачком 12.7. Реализација здравствене заштите ученика и превенције ризичног понашања 
(превенција болести зависности и малолетничке делинквенције). 
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5.3) Програм превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 
достојанства личности се реализује кроз активности које су наведене у делу ГПР 12. Реализација 
посебних програма образовно-васпитног рада под тачком 12.5. Реализација Програма 
превенције дискрминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности. 

6) Мере превенције осипања ученика 

На превенцији осипања ученика интезивно се ради кроз саветодавни рад одељењских 
старешина, психолога, педагога, директора школе, рада стручних тимова. По потреби се у 
укључивање и решавање проблема ученика и породице сарађује са установама здравствене и 
социјалне заштите.  Континуирано се води евиденција о ученицима из осетљивих друштвених 
група и у складу са природом тешкоћа које се пред учеником и породицом налазе, ради на 
пружању адекватне додатне подршке. 

7) Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе 
садржај појединих наставних предмета 

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и 
интересовања, правилног коришћења слободног времена, развијања и неговања другарства и 
пријатељства, школа је реализовала слободне активности и као мере усмерене на достизање 
циљева образовања и васпитања кроз сарадњу са установама социјалне и здравствене заштите 
у локалној средини, учествовање у секцијама чије се активности реализују у школи, учествовање 
у предавањима, радионицама и трибинама како у школи, тако и у граду, оснаживање рада 
Парламента ученика у реализацији идеја и предлога, организовање онлајн школске приредбе 
током обележавања Савиндана, учествовање у активностима везаним за промоцију школе, 
учествовање у хуманитарним акцијама као и радним акцијама које спроводи локална 
самоуправа. 

8) Реализација плана стручног усавршавања директора, стручних сарадника и других 
запослених у школи 

Реализоване активности су наведене  у делу 14. Реализација плана стручног усавршавања 

9) Реализација плана напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

Током ове школске године није било заинтересованих наставника и стручних сарадника за 
стицање звања.  

10) План укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад школе 

Програм сарадње са породицом реализован се кроз следеће области и садржаје: 

• Информисање родитеља: на самом почетку школовања кроз информисање родитеља 
основаца образовним профилима које школа нуди, касније на родитељским састанцима и кроз  
упознавање родитеља са правима и обавезама, са правилницима, Плановима  и програмима 
наставе и учења, специфичностима образовног профила за који се ученици школују, 
инклузиввним принципима и праксом која у школи постоји, затим са успехом ученика и мерама 
за побољшање успеха које се у школи примењују, различитим извештајима и анализама у складу 
са законским обавезама, важним информацијама о дешавањима и раду школе.  
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• Саветовање родитеља кроз саветодавни рад одељењског старешине, предметних 
наставника, ПП службе, директора, помоћника директора и по потреби секретара школе. 
Пружање помоћи родитељима у остваривању васпитне функције породице реализује се и кроз 
конкретне контакте где се прикупљају подаци о карактеристикама ученика, сазнања о 
интересовањима и потребама ученика и породичним приликама и условима за рад код куће, 
воде се разговори о актуелним темама везаним за развојни период и специфичности 
средњешколског узраста. 

• Укључивање родитеља у активности школе у складу са могућностима и интерсовањима и 
обавезно укључивање рада Савета родитеља. Пожељни су различити начини укључивања 
родитеља у рад Школе, као на пример, кроз учешће у остваривању програма ваннаставних 
активности, учешће у остваривању друштвено-корисног рада, организацију програма културне и 
јавне делатности Школе. 

• Консултовање у доношењу одлука око питања из њихове надлежности и учешће 
родитеља у раду Савета родитеља. Савет родитеља предлаже представнике родитеља, односно 
других законских заступника  ученика у орган управљања,  предлаже свог представника у све 
обавезне тимове установе, учествује у поступку избора уџбеника,  разматра предлог школског 
програма, развојног плана, годишњег плана рада,  разматра извештаје о остваривању програма 
образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, 
самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и 
спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада, 
разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе, 
предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге 
и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника,  разматра и прати услове за 
рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика,  даје 
сагласност на програм и организовање екскурзије, и разматра извештај о остваривању, 
предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља. 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, 
стручним органима установе и ученичком парламенту. 

11) Реализација плана сарадње са другим школама, привредним друштвима и другим 
органима и организацијама 

Реализација је наведена у делу 15. Сарадња са родитељима и друштвеном средином, под 
тачком 15.2. Реализација програма сарадње са локалном самоуправом и друштвеном средином. 

12) Друга питања од значаја за развој школе: Реализација плана дигиталне трансформације 
школе 

План дигиталне трансформације школе реализован је кроз следеће активности:  

Област 1 - РУКОВОЂЕЊЕ 

Развијање и унапређивање школске електронске платформе у складу са потребама школе и 
техничким могућностима саме платформе се одвија континуирано: уређују се нови школски 
сајтови, отворене су мејл адресе за све ученике првог разреда и нове наставнике, формирани су 
тимови предмета и тимови одељења за прве разреде... 
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Област 2 – САРАДЊА И УМРЕЖАВАЊЕ 

На часовима одељењског старешине и одељењске заједнице се реализују теме везане за 
дигиталне технологије у учењу. Ученици првог разреда су припремљени за реализацију наставе на 
даљину на платформи Тимс. 

Континуирано се пружа подршка ученицима у примени дигиталних технологија и школске 
платформе. 

Отварени су налози ученицима првог разреда и на часовима одељењског старешине реализована 
је обука за примену школске платформе за реализацију наставе 

Континуирано се пружа подршка наставницима у примени дигиталних технологија и школске 
платформе за наставу и сарадњу, а посебно новим наставницима. 

Школа сарађује са другим школама у погледу коришћења платформе за реализацију наставе и 
сарадњу и дели своја искуства и примере добре праксе. 

Израђени су процеси за дигитализацију сарадње са компанијама. 

 

Област 3 – ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА 

У школи се редовно одржава рачунарска опрема и интернет мрежа 

Извршена је набавка нове опреме у складу са материјалним могућностима школе.  

У школи се континуирано ради на унапређивању школских процедура за праћење коришћења и 
одржавања инфраструктуре и опреме. 

 

Област 4 – КОНТИНУИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Наставници се подстичу да се континуирано усавршавају и размењују искуства о примени 
дигиталних технологија. 

Испитивање потреба компанија са којима школа сарађује у вези обуке за примену дигиталних 
технологија у раду са ученицима реализоваће се у наредном периоду. 

 

Област 5 – НАСТАВА И УЧЕЊЕ (ПЕДАГОГИЈА: ПОДРШКА И РЕСУРСИ, ПЕДАГОГИЈА: ПРИМЕНА У 
УЧИОНИЦИ) 

Оперативни план реализације наставе на даљину и наставе по комбинованом моделу се редовно 
израђује у складу са одлуком Тима за школе МПНТР у вези примене одговарајућег модела наставе 
и шаље Школској управи на одобрење. 
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Област 5 – НАСТАВА И УЧЕЊЕ (ПЕДАГОГИЈА: ПОДРШКА И РЕСУРСИ, ПЕДАГОГИЈА: ПРИМЕНА У 
УЧИОНИЦИ) 

Наставници примењују научено на обуци „Дигитализација школских процеса и активности“  током 
реализације наставе на даљину и комбинованог модела наставе. 

Реализација онлајн наставе и наставе по комбинованом моделу се континуирано прати. 

Наставницима се пружа помоћи и подршка током наставе на даљину и комбинованог модела 
наставе, посебно наставницима почетницима. 

 

Област 6 – ВРЕДНОВАЊЕ 

Наставници се подстчу да користе дигиталне технологије за формативно и сумативно оцењивање, 
за прикупљање и обраду података о активностима и постигнућу ученика и за пружање повратних 
информација ученицима (Тимс, Формс, Задаци и електронски дневник) 

Наставници подстичу ученике да примењују дигиталне технологије у вредновању свог рада и рада 
других ученика 

Наставници подстичу ученика да користе дигиталне технологије за постављање циљева у учењу 

 

Област 7 – ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА 

Теме везане за дигиталне компетенције ученика реализују се на часовима одељењског старешине. 

Теме везане за дигиталне компетенције ученика реализују се у оквиру часова рачунарства и 
информатике и стручних предмета везаних за употребу ИКТ технологија. 

Реализована је обука за ученике првог разреда и континуирано пружање подршке свим ученицима 
током реализације наставе у онлајн окружењу. 

Испитивање дигиталних компетенција ученика биће реализовано у наредном периоду. 

13.2. Реализација мера за унапређење квалитета рада на основу 
спољашњег вредновања и самовредновања 

Тим за самовредновање  у складу са Годишњим планом рада прати реализацију активности 
планираних мерама за унапређење квалитета рада на основу самовредновања школске 
2020/2021.године за области квалитета Организација рада школе, управљање људским и 
материјалним ресурсима и Програмирање, планирање и извештавање. 

Предложене мере за унапређење рада односе се на: 
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индикатор 1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је 
на праћењу постигнућа ученика за област квалитета Програмирање, планирање и извештавање 
и 

индикатор  6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка 
предузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставника за област квалитета 
Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. 

       У току школске 2021/22. године, у складу са захтеваним методама и активностима које су 
планиране за побољшање квалитета остварености индикатора 1.3.3 - постизање веће 
функционалности планирања допунске наставе и додатног рада, одељењске старешине, 
предметни наставници и психолошко-педагошка служба су редовно обавештавали ученике и 
родитеље о терминима допунске наставе и интензивно су радили на подстицању и мотивисању 
ученика да похађају часове допунске и додатне наставе. 

       Наставници су у својим педагошким свескама редовно водили евиденцију о праћењу 
постигнућа и напредовања ученика, евиденцију о упућивању ученика на допунску наставу и 
евиденцију о постигнућима и напредовању ученика који су похађали часове допунске и додатне 
наставе. 

      На седницама одељењских већа на класификационим периодима је  анализиран  успех 
ученика ,  ученици који имају недовољне оцене су упућивани  на часове допунске наставе и 
утврђивано је да ли има ученика за додатну наставу.  Анализом реализације планираних часова 
у оквиру 40-очасовне радне недеље наставника  и увидом у Извештаје о реализацији допунске, 
додатне и припремне наставе који се раде на нивоу Стручних већа на првом полугодишту и на 
крају школске године , може се закључити да број одржаних часова знатно превазилази број 
планираних часова, али да је одзив ученика недовољан, а на томе ће се у наредној години 
посветити посебна пажња. Табеларни прикази Извештаја о реализацији допунске, додатне 
наставе и припремног рада су саставни делови  Анализе Годишњег плана рада школе.  

       На састанцима Стручних већа је анализирана укљученост ученика у допунски рад и 
анализиран је број реализованих часова.  Такође је на класификационим периодима анализиран 
број недовољних оцена по предметима.  

        Успех ученика је анализиран на седницама Наставничког већа на полугодишту и на крају 
школске године,  у поређењу са успехом оствареним у претходној школској години.  

      Школа је у току ове школске године била укључена у више важних пројеката у којима су 
учешће узели ученици и наставници као њихови ментори. Посебно бисмо везано за побољшање 
квалитета оставрености индикатора 6.6.3. истакли пројекат Иновације у настави у подручју рада 
графичарство, у оквиру кога учествујемо у два пројекта:  

1.Иновација и имплементација наставе уз подршку  IT компанија 

2. Графичка радионица радова 

       Такође бисмо истакли успех Мине Миловић, ученице IV e1 одељења која је освојила друго 
место на Националном такмичењу средњошколаца у предузетничким вештинама „ Пословни 
изазов“, ментор професор Биљана Николић. 
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      Тим за развој међупредметних кометенција и предузетништва је у току школске године 
урадио презентације са темама из области предузетништва. 

       Тим за самовредновање редовно извештава Наставничко веће и Педагошки колегијум о свом 
раду и спроведеним активностима. 

 13.2.1. Остале мере за унапређење рада школе 

Унапређење рада школе реализовано је и кроз следеће активности: 

- Унапређење квалитета наставе и успеха ученика кроз праћење планирања и 
припремања наставе, реализације наставе, примене савремених наставних метода и 
облика рада, примене савремених технологија у настави и испитивање задовољства 
ученика, наставника и родитеља. Крајем августа организована је тродневна обука за 
наставнике везан аза обавезе наставника у школи, планирање и припремање наставе, 
оцењивање ученика, наставне методе и друго. Детаљније активности наведене су у 
деловима 13.1. и  13.2.  

- Примена електронског дневника за евиденцију и праћење реализације наставе. Тим за 
предглед документације периодично прегледа електронске дневнике, школски 
координатори пружају помоћ и подршку наставницима у ажурирању дневника. 

- Унапређење школске Мајкрософт Офис 365 платформе за сарадњу и комуникацију у 
реализацију наставе реализује се континуирано, посебно рад у апликацији Тимс која је 
коришћена за реализацију онлајн и комбиноване наставе током првог полугодишта. 

- Анализа успеха и напредовања ученика у образовним профилима који се школују по 
дуалном моделу образовања реализује се у оквиру анализе успеха на класификационим 
периодима. 

- Запослени су се континуирано усавршавали у складу са планом стручног усавршавања и 
условима рада школе у доба епидемије. Стручно усавршавање ван установе је углавном 
реализовано онлајн. 

- Континуиран рад на освремењавању наставних средстава и опреме, модернизацији 
учионица, кабинета, лабораторија и радионица, као и унапређење постојећих наставних 
средстава. 

- Сарадње са партнерском школом из Крања у Словенији реализована је кроз контакте 
директора и посету Школском центру из Крања. Сарадња са школама из Суботице и 
Крагујевца одвија кроз сарадњу на Заједницама школа, сарадњу директора и помоћника 
директора, секретара и слично. 

- Реализација мера за унапређење на основу упитника за испитивање задовољства 
наставног кадра врши се током целе школске године. 

Реализација мера за унапређење на основу упитника за испитивање задовољства 
наставног кадра 

Резултати упитника о задовољству наставног кадра показују веома високо задовољства у 
случају сви 29 тврдњи из упитника, које се исказује са 50% и више слагања са тврдњом на 
највишем нивоу (+++ потпуно се слажем).   

Уколико се упитник сведе на четворостепену скалу, код 27 тврдњи средња вредност је 
3,50 и више и може се закључити да су на нивоу 4. У односу на претходну годину уочава се 
побољшање код 21 тврдњe, док су две тврдње процењене на истом нивоу.   
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Две тврдње имају средњу вредност 3,44, односно 3,47. Тврдња „Постоји транспарентност 
у расподели и трошењу финансијских средстава“, код које је средња вредност 3,44, је највећа у 
последњих дванаест година од када се упитник примењује. Тврдња „Обавезе и задужења се 
распоређују запосленима на основу стручности, знања и способности“ има нижу средњу 
вредност у односу на последње две године, али већу у односу на све претходне године.  

Средња вредност 6 тврдњи је нешто мања у односу на претходну школску годину  и за 
ове области се могу предложити мере за побољшање за наредну школску годину.  

У табели су приказане реализоване мере, као и средња вредност тврдње у односу на 
претходну школску годину. 
 

Циљеви  2021. 2022. Реализација 

РУКОВОЂЕЊЕ 

1. Позната ми је мисија, визија и 
вредности школе.  

3,91 3,98 
Наставници упознати са новим 
школским развојним планом и својим 
активностима учествују у његовој 
реализацији.   

2. Подржавам мисију, визију и 
стратегију школе.  

3,89 3,96 

УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА 

14. Наставници приправници се 
поступно уводе у рад уз 
одговарајућу подршку.  

3,68 3,52 
Након анкетирања наставника у јуну, 
реализована обука за наставнике 
почетнике, приправнике и друге 
заинтересоване наставнике везана за 
планирање и припремање наставе, 
оцењивање, наставне методе и слично. 
Руководиоци секторских тима прате рад 
тимова и координирају њихове 
активности. 
Наставници предлажу структуру својих 
послова у оквиру 40-часовне радне 
недеље и имају подршку у свом раду и 
напредовању. 
Запослени се преко школске 
електронске платформе и службених 
мејл адреса информишу о свим важним 
питањима везаним за рад школе. 

15. Сарадња у оквиру тима коме 
припадам је ефикасна. 

3,68 3,78 

17. Постоји могућност да се 
адекватно укључим у процесе 
доношења одлука које су за мене 
релевантне (ангажовање у настави, 
усавршавања, унапређења).  

3,78 3,88 

18. Систем информисања у школи 
омогућује свим запосленима да 
правовремено сазнају све 
релевантне информације. 3,53 3,58 

РЕСУРСИ 

20. Постоји транспарентност у 
расподели и трошењу 
финансијских средстава.  

3,24 3,47 Стручна већа су дала предлоге  потреба 

за текућу школску годину, а 

финансијсака средства су 

распоређивана по приоритетима. 

Школа учествује у великом броју 

пројеката, а посебно пројекту РЧФ-а 

који ће обезбедити значајна 

21. Школа користи све могућности 
да обезбеди додатна финансијска 
средства.  

3,41 3,72 

22. Техничка средства су увек 
доступна наставницима за 
извођење наставе.  

3,36 3,54 
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Циљеви  2021. 2022. Реализација 

23. Сви у школи воде бригу о 
уређењу и одржавању школског 
простора и опреме.  

3,43 3,51 

финансијска средства за реконструкцију 

дела радионичког простора. 

Предузете су мере да техничка средства 

буду доступна за реализацију наставе, 

набављени су рачунари и пројектори за 

поједине учионице.  

Предузете су мере да се школски 

простор и опрема након уочених 

недостатака и кварова доведе у 

функционално стање. 

ПРОЦЕСИ 

25. Резултати евалуације су 
доступни и користе се за 
унапређивање рада школе.  

3,72 3,75 
Наставници су упознати се извештајима 
просветних саветника и инспектора и 
препорукама за унапређење рада. 

РЕЗУЛТАТИ 

29. Школа има значајан углед у 
окружењу. 
 3,80 3,85 

Кроз промоцију успеха ученика, учешћа 
школе у великом броју активности и 
пројеката у локалној заједници и шире, 
одржавањем квалитета наставе и 
организациом рада школе у целини. 

 
 

14. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

14.1. Реализација плана стручног усавршавања наставника и стручних 
сарадника 

Током ове школске године стручно усавршавање наставника и стручних сарадника 
остваривало се у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС број 48/2018 и 109/2021) и на 
основу плана стручног усавршавања који је сачињен на почетку школске године. 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника реализовано је кроз  активности 
које се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова (стручно усавршавање ван 
установе) и кроз активности које предузима установа у оквиру својих развојних активности ( 
стручно усавршавање у установи). 

Реализацију плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника прати Тим за 
професионални развој запослених, који је сачинио овај извештај. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 

Стручно усавршавање у установи остваривало се кроз активности које су прописане 
Правилником и предвиђене планом стручног усавршавања за школску 2020/2021. годину, као и 
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кроз активности које су садржане у Документу о вредновању стручног усавршавања у установи, 
а на основу личних планова професионалног развоја наставника и стручних сарадника. 
Предвиђене активности су: 

1. Извођење угледних часова, присуствовање на њима и учешће у њиховој анализи 

               У току школске године  одржан је 51 угледни час уз обавезну дискусију и анализу након 
часа.   

2. Излагање на састанцима стручних органа које се односи на савладан програм стручног 
усавршавања који је био ван установе, присуствовање на таквим састанцима, учествовање 
у дискусији и анализи 

               У овој школској години није било активности у овој области. 

3. Приказ књиге, приручника, стручног чланка, дидактичког материјала, резултата 
обављеног истраживања, резултата праћења напредовања ученика, стручне посете, 
студијског путовања и др. и присуствовање наведном приказу, учешће у дискусији и анализи 

 Није било активности у овој области. 

4. Остваривање истраживања, пројекта образовно васпитног карактера, програма од 
националног значаја, програма огледа 

 У априлу је реализовано пилотирање државне матуре. У пилотирању су учествовали 
ученици четвртих разреда и велики број наставника и стручних сарадника. 

              У сарадњи са Европском агенцијом за подршку ССШ пет наставника и 15 ученика је 
реализовало пројекат Иновације у настави кроз два мања пројекта Графичка продавница и 
креирање пројекта увиртуелној пракси. 

5.Излагање психолошко- педагошке службе , тима за стручно усавршавање у складу са 
плановима њиховог рада, презентације активности у оквиру пројеката који се реализују у 
школи 

 На седницама Наставничког већа наставници су присуствовали излагањима психолошко-
педагошке службе  теме: Упознавање са садржајем Извештаја о стручно-педагошком надзору, 
Инклузивна култура,политика и пракса-Самоповређивање и Инклузивно образовање-израда 
педагошке документације   . Тим за професионални развој запослених је имао излагање на тему 
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника,стручних 
сарадника и васпитача, наставница Зорица Ђурић је имала излагање на тему Национална 
платформа „Чувам те“, а наставница Марина Јелисијевић је упознала наставнике са пројектом 
Државна матура 

6.Радионице и обуке које су припремљене и реализоване у школи у складу са Школским 
развојним планом и  исказаним потребама наставника (инклузија, радионице и размена 
искустава у вези са припремањем и планирањем наставе, новим начином оцењивања,...) 
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У августу је одржана обука за наставнике почетнике коју је реализовалопет наставника и 
стручних сарадника, а похађало 17 наставника.  

7.Активности које предузима наставник и стручни сарадник у складу са личним планом 
професионалног развоја, а нису наведене у претходним ставкама (праћење стручних 
часописа, Интернет, on line усавршавање) 

Поред наведених облика стручног усавршавања  током ове школске године реализоване 

су и друге активности у складу са личним планом професионалног развоја. 

Ове године настављена је примена електронског дневника. 

Како је у једном делу годиненастава реализована и  на даљину наставници су се додатно 

усавршавали у коришћењу платформе Офис 365 и апликација Teams и Forms. 

Наставници су учествовали у реализацији завршних испита у основним школама. 

Стручно веће српског језика и књижевности је 21.3.2022. организовало у школи час 

поезије (поезија различитих култура и на различитим језицима.), а 6.4.2022.  у сарадњи са 

Медицинском школом поетско-музички програм "Чезнем да ти кажем" у ГKЦ-у. Једна 

наставница је са својим ученицима узела учешће програму Филозофски клуб НаташеЛазовић у 

Медицинско јшколи 8.јуна 2022. 

               Наставници и стручни сарадници су се самостално усавршавали  кроз праћење стручних 
часописа или путем интернета, кроз размену искустава са колегама из других школа, као и кроз 
унапређивање рада на електронској платформи школе. Наставници који изводе наставу у 
одељењима у којима има ученика са којима је потребно радити индивидуализацију или ИОП су 
се усавршавали кроз проучавање приручника и стручне литературе ради израде, примене и 
вредновања ИОП-а.  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

 Стручно усавршавање ван установе реализовано је кроз следеће активности: 

1. Похађање програма сталног стручног усавршавања (акредитованих семинара и обука)                                                                        

              Tоком школске 2021/2022. Остварено је 1336 сати стручног усавршавања похађањем 
акредитованих програма. Наставници су похађали следеће семинаре: Програм обуке наставника 
за реализацију наставе орјентисане ка исходима, Етика и интегритет, Онлине обука школских 
администратора свих основних и средњих школазарад у систему за управљање учењем Мудл, 
Обука наставника за реализацију пројектне наставе и школских пројеката, Стрес у школи-
превазилажење,промена, Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи, 
Стручни библиотечко-информациони рад у школској библиотеци (Техничка обука за коришћење 
нове онлајн апликације МБС), Обука за наставу Грађанског васпитања, Права детета у 
образовању, Безбедност деце на интернету, Усавршавање комуникацијске компетентности: 
комуникација са ученицима колегама и родитељима.  
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2.Присуство стручним скуповима  
               Два наставника су присуствовала стручном скупу Са стручњацима на вези- безбедно 
током пандемије 

3.Учешће на међународним семинарима и скуповима 

               Није било активности у овој области. 

4.Стручне посете и студијска путовања 

Директор школе са сарадницима Јеленом Павловић, Татјаном Старчевић и Аном 
Радановић био је током јуна у студијској посети Техничко школском центру из Крања у Словенији 
у оквиру припрема за увођење новог образовног профила везаног за мултимедије. 

У оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“ директор школе заједно са члановима 
школског пројектног тима Сањом Селаковић и Маријаном Симовић Алексић присуствовао је 
дводневној обуци у Сокобањи. 

5.Присуство састанцима и учествовање у раду стручних актива, заједница школа 

Директор школе је са сарадницима учествовао у раду заједница машинских,  
електротехничких, графичких, металушких и дрвопрерађивачких школа. 

6. Активности које предузима наставник и стручни сарадник у складу са личним планом 
професионалногразвоја,а нису наведене у претходним ставкама(похађањем програма и обука 
који нису одобрени, а интересантни су и корисни наставницима, посете сајмовима, 
фестивалу науке, ...) 

              Током ове школске године наставници су похађали и облике стручног усавршавања ван 
установе у складу са својим личним плановима професионалног развоја који нису акредитовани 
и за које нису добили сате стручног усавршавања: Формативно оцењивање – примери из праксе 
за основне и средње школе, Обука за запослене-Стратегије у раду са ученицима који показују 
проблеме у понашању, Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 
људима, Обука за запослене-породично насиље, Заштита деце сасметњама у развоју у 
случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља и Први скуп наставника 
српског језика Златиборског округа 

14.2. Реализација плана стручног усавршавања директора 

Планиране 
активности/ садржаји  

Планирано 
време 

реализ.  
Начин, време и место реализације 

1.У  циљу унапређења својих компетенција, директор ће се континуирано усавршавати  према 
властитом индивидуалном плану и програму и према потреби, по следећим подручјима: 

-Познавање, примена 
и поштовање 
законских прописа  и 
докумената у 
образовању 

Током 
школске 
године 

У сарадњи са секретаром и праћењем службених 
гласила и одговарајућих часописа је реализовано у 
складу са потребама. Директор се упознао са 
променама у законским и подзаконским актима ради 
унапређења квалитета рада школе, имплементације у 
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Планиране 
активности/ садржаји  

Планирано 
време 

реализ.  
Начин, време и место реализације 

школски програм и израду одговарајућих школских 
правилника и процедура.  

-Развој и управљање 
људским ресурсима 

Током 
школске 
године 

Унапређење знања о  принципипима развоја људских 
ресурса ради ефикасног управља њима.  
У оквиру планирања активности за наредну школску 
годину, директор у сарадњи са менаџерима квалитета 
анализира резултате упитника о задовољству наставног 
кадра и усмерава даље активности у правцу 
унапређења одређених области деловања. 

-Организациони развој 
и обезбеђење 
квалитета  

Током 
школске 
године 

Директор се континуирано консултује са колегама и 
прати савремене изворе у циљу унапређења рада у 
области самовредновања у школи. Посебно ставља 
акценат на размену искустава и примера добре праксе 
са партнерским школама и ангажује се да информације 
из ове области буду доступне запосленима кроз 
извештавања на НВ. У циљу унапређења пословно- 
техничке сарадње присуствовао је састанку са 
представницима Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву, који је одржан 10. 
септембра 2021. године у Краљеву. 
У оквиру пројекта „Успостављања система 
финансијског управљања и контроле у школама“ 
учествовао је на обуци заједно са помоћником 
директора и секретаром, као и Градоначелницом 
Ужица и другим представницима локалне самопураве, 
која је одржана 12-13. октобра 2021. године у Врњачкој 
Бањи. 
У оквиру припрема за организацију републичког 
такмичења у подручју рада графичарство, заједно са 
сарадницима 22.12.2021. године посетио је Техничку 
школу „Милева Марић-Анштајн“ у Новом Саду. 
Учествовао је на онлајн састанку у организацији 
Школске управе Ужице  17.3.2022. у вези презентације 
резултата надзора над радом школа Златиборског 
округа. 

-Мултимедијски 
извори информација и  
информатизација 
школе 

Током 
школске 
године 

У сарадњи са тимом за информатизацију, директор 
прати коришћење академске интернет мреже на коју је 
школа повезана, коришћење информационо – 
комуникационих технологија и мултимедијалне 
опреме. У сарадњи са колегијумом прати уношење 
података и ажурирање Јединственог информационог 
система просвете. У сарадњи са школским 
администраторима прати коришћење и ажурирање Ес – 
дневника.  
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Планиране 
активности/ садржаји  

Планирано 
време 

реализ.  
Начин, време и место реализације 

У оквиру инструктивно – педагпшког рада, директор 
прати реализацију наставе на даљину у оквиру школске 
Офис 365 платформе и апликације Тимс. 
Директор је, заједно са сарадницима из школе, аутор и 
реализатор програма стручног усавршавања наставника 
и стручних сарадника „Дигитализација школских 
процеса и активности“, одобреног од стране министра 
просвете као програм од јавног интереса. Програм је 
креиран на основу дугогодишњег искуства Техничке 
школе у организацији и реализацији школских процеса 
и активности на Мајкрософт Офис 365 платформи за 
образовање. Организатор обуке је Техничка школа у 
сарадњи са РЦУ Ужице. Програм се реализује онлајн 
током 5 недеља и носи 40 бодова. 

-Управљање процесом 
учења и подучавања 

Током 
школске 
године 

Директор сарађује са стручним сарадницима и 
руководиоцем тима за инклузију и упознаје се са 
принципима инклузивног развоја како би, у сарадњи са 
стручним органима и тимовима, у школи биле 
реализоване активности у оквиру Школског развојног 
плана. Усавршава се у погледу проширивања знања о 
индексу инклузивности ради подстицања запослених и 
ученика за  развој инклузивне праксе у школи. 
Директор је активно укључен у пројекат „Квалитетно 
образовање за све“ као координатор пројектног тима. 

-Промоција ученичких 
постигнућа и 
добробити 
деце/ученика 

Током 
школске 
године 

У сарадњи са стручним службама и тимовима у школи, 
посебно са тимом за заштиту од насиља, злостављања и 
занемаривањаради стварања безбедног окружења, 
директор се усавршава у овој области.  

2.Учешће на стручним 
скуповима и 
међународним 
конференцијама 

Током 
школске 
године  

(по потреби) 

Директор је учествовао на акредитованом стручном 
скупу „Руковођењем до квалитета“, одржаном од 3-
5.новембра на Тари.  
Учествовао је на конференцији „Зелене перспективе 
развоја привреде и образовања“ у организацији 
МПНТР и ГИЗ-а у Београду 9 – 10. јуна 2022. године. 

3.Учешће у одобреним 
програмима стручног 
усавршавања  

Током 
школске 
године 

Директор је аутор и реализатор програма од јавног 
интереса „Дигитализација школских процеса и 
активности“. 

4.Учешће у облицима 
стручног усавршавања 
у оквиру школе 

Током 
школске 
године 

Присуство и учешће у облицима стручног усавршавања 
у оквиру Наставничког већа: Излагање тима за заштиту 
од ДНЗЗ - Национална платформа „Чувам те“(Зорица 
Ђурић), 25.11.2021.; Упознавање са Правилником о 
сталном стручном усавршавању и напредовању у 
звања наставника,стручних сарадника и 
васпитача(Наташа Гавриловић), 29.12.2021.; Пројекат 
Државна матура(Марина Јелисијевић), 29.12.2021.; 
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Планиране 
активности/ садржаји  

Планирано 
време 

реализ.  
Начин, време и место реализације 

Поступање и реаговање установе у случајевима 
насиља(Зорица Ђурић), 29.12.2021.; -Презентација 
резултата упитника о задовољству наставника нашом 
школом (Маријана Симовић Алексић), 28.10.2021.; 
Упознавање са извештајем у оквиру пројекта 
«Дигитална школа – европски пилот програм» и са 
активностима у оквиру пројекта «Квалитетно 
образовање за све» (Маријана Симовић Алексић), 
29.12.2021.; Упознавање са садржајем  Извештаја о 
стручно-педагошком надзору, 24.2.2022; Излагање ППС 
на тему: Инклузивна култура,политика и пракса-
Самоповређивање, 31.3.2022.; Излагање ППС на тему-
Инклузивно образовање-израда педагошке 
документације, 10.5.2022. 

5.У оквиру пројеката 
који се реализују у 
школи 

Током 
школске 
године 

Директор је активно учествовао у свим фазама 
аплицирања у пројекту Регионалног челенџ фонда. 
Активан је учесник пројекта „Успостављање система 
финансијског управљања и контроле у школама“ 
Активно учествује у реализацији пројекта„Квалитетно 
образовање за све“, као координатор школског 
пројектног тима.  
Координира и прати активности у оквиру Пројекта 
државне матуре. 
Упознат је са активностима у оквиру пројекта 
„Дигитална школа – европски пилот програм“. 
Преко сарадника се информише о активностима у 
пројекту „За бољи квалитет ваздуха“. 
У оквиру Пројекта Квалитетно образовање за све 
учествовао је на тродневној обуци у Сокобањи у 
периоду 18-20. маја 2022. године. У оквиру пројекта 
Школе за бољи квалитет ваздуха учествовао је на 
онлајн састанку 2.3.2022. године. У оквиру пројекта 
Дигитална школа присуствовао је завршном сусрету и 
додели ознака 28.3.2022. године у Београду. 

6.Учествовање у раду 
градског и окружног 
актива директора,  
стручних скупова, 
заједница школа и др. 

Током 
школске 
године 

-Директор је учествовао у раду актива директора 
средњих школа Ужица.  
- У оквиру Заједнице машинских школа учествовао је у 
раду Управног одбора заједнице, на онлајн састанку 
одржаном 4.11.2021. и присуствовао Управном одбору 
и Скупштини Заједнице машинских школа одржаним 
26-27.11.2021. на Ртњу, Скупштини одржаној 29.6.-1.7. 
на Копаонику, управном одбору одржаном 11.2. у 
Ваљеву. 
-У оквиру Заједнице електротехничких школа, 
учествовао је на састанку управног и надзорног одбора, 
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Планиране 
активности/ садржаји  

Планирано 
време 

реализ.  
Начин, време и место реализације 

одржаним 16.12.2021., 3.3.2022., 2.4.2022.у Београду и 
на скупштини заједнице одржаној 7-9.7.2022. године у 
Кладову. 
- У оквиру Заједнице школа подручја рада шумарство и 
обрада дрвета, присуствовао је састанку одржаном 
29.10.2021. на Гочу.  
- Члан је  Комисије за развој и спровођење дуалног 
образовања, образоване ради спровођења и 
унапређивања дуалног образовања и трогодишњих 
вредновања остварених резултата. Учествовао је на 
електронском састанку Комисије за развој и 
спровођење дуалног образовања, одржаном 25.10. 
2021. године. 
- Именован је за члана Радне групе за израду Нацрта 
закона о изменама и допунама закона о дуалном 
образовању и присуствовао је онлајн састанку 
8.10.2021. године. 

Показатељи: Евиденција, извештавање на састанцима стручних органа, записници органа и 
тимова. 

14.3. Ментор и приправник 

Менторски рад са приправницима, односно наставницима почетницима реализован је у 
складу са Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника(„Службени 
гласник РС“ бр.22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022)и на основу 
индивидуалног плана за увођење у посао наставника приправника који је саставни део 
Годишњег плана рада школе.  

У току школске 2021/2022. године менторски рад су реализовали следећи наставници: 

1) Момир Бабић- менторВеснаЋубић 
2)Зоран Јоксимовић-ментор Марина Јелисијевић 
3) Рада Марковић- ментор Љиљана Зекић 
4)Благоје Симић – ментор Иван Вучићевић 
5) Стефан Ракић – ментор Павле Гавриловић 
6) Марија Петковић – ментор Ивана Марјановић 
7) Драган Мијатовић – ментор Чедомир Југовић 
8) Весна Владисављевић – ментор Зорица Ђурић 
9) Михаило Аџић – ментор Светлана Петровић 
10) Гордана Брадоњић – ментор Љиљана Зекић 
11) Вељко Раонић– ментор Бранко Димитријевић 

Часове за проверу савладаности програма увођења у посао приправника одржали су следећи 
наставници: 
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1) Момир Бабић–Час је одржан 25.11.2021. године у одељењу 3е3. Часу су присуствовали 
директор школе ДраганТуцаковић, психолог Маријана Симовић Алексић, ментор Весна Ћубић  и 
члан стручног већа електротехнике Светлана Петровић. 

2) Зоран Јоксимовић – Час је одржан 26.11.2021. године у компанији Атлас  у одељењу 2д. Часу 
су присуствовали директор школе Драган Туцаковић, психолог Маријана Симовић Алексић, 
педагог Ружица Страњаковић, ментор Марина Јелисијевић и наставник Петар Вучевић из школе 
у Краљеву. 

3) РадаМарковић – Час је одржан 26.11.2021. године у компанији Атлас у одељењу 3д. Часу су 
присуствовали директор школе ДраганТуцаковић, психолог Маријана Симовић Алексић, педагог 
Ружица Страњаковић, ментор Љиљана Зекић  и наставник Петар Вучевић из школе у Краљеву. 

4) Благоје Симић–Час је одржан 9.12.2021. године у одељењу 1м3. Часу су присуствовали 
директор школе Драган Туцаковић, психолог Маријана Симовић Алексић, ментор Иван 
Вучићевић  и чланстручног већа машинство и обрада метала Бранко Димитријевић. 

5) Марина Јевремовић Раковић - За њу је менторски рад реализован у другој школи.  Час за 
проверу савладаности програма увођења у посао приправника је одржан 20.4.2022. године у 
одељењу 1е2. Часу су присуствовали директор Драган Туцаковић, ментор Горан Ћирковић, 
педагог Ружица Страњаковић и члан стручног већа наставника математике и информатике 
Наташа Гавриловић. 

6) Марија Ђокић  - Час је одржан 20.6.2022. године у одељењу 2м2. Часу су присуствовали 
директор Драган Туцаковић, ментор Марија Жунић, психолог Маријана Симовић Алексић и 
наставница Ана Лазић. 

Менторски рад се одвијао и кроз пружање стручне помоћи наставницима који су ове школске 
године засновали радни однос од стране колега из стручног већа, чланова психолошко-
педагошке службе и руководилаца секторских тимова. 

 

15. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

15.1. Реализација Програма сарадње са породицом 

 Школа негује и подстиче  партнерски однос са родитељима, односно  старатељима ученика, 
заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 
 Током школске године родитељи су континуирано кроз индивидуалне састанке и на 
родитељским састанцима упознавани са успехом и постигнућем ученика појединачно, односно 
са успехом одељења. На првом родитељском састанку, а касније и по потреби  одељењски 
старешина је упознао родитеље са правима и обавезама и са школским правилницима који 
регулишу области из сфере интересовања родитеља. У школи постоји огласна табла за родитеље 
на којој се налазе све значајне информације, као и електронска огласна табла у холу школе. 
Такође, родитељима је на располагању и сајт школе. Родитељи  имају могућност коришћења  
електронског дневника и увид у изостајање и оцене своје деце. 
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 Саветодавни рад са родитељима обављала је психолошко – педагошка служба у сарадњи са 
одељењским старешинама. Саветодавне услуге из области правне регулативе вршио је и 
секретар школе. 

Родитељи су укључени у активности школе у мери у којој им то дозвољавају обавезе. 
Током школске године  родитељи су учествовали у хуманитарним акцијама у школи у 
организацији  Црвеног крста и Ученичког парламента. Сарадња са родитељима се одвијала и 
путем мејлова. 

 По један родитељ из сваког одељења у школи је члан Савета родитеља. У оквиру Савета 
родитеља родитељи се консултују у вези доношења одлука око питања из њихове надлежности.   
 У школи постоје три облика сарадње са родитељима, односно старатељима ученика: 

- Савета родитеља, 
- Родитељски састанаци и  
- Индивидуални састанци са родитељима. 

 Реализација програма сарадње са породицом детаљније је наведен у даљем тексту, у оквиру 
сваког од ових облика сарадње. 

15.1.1. Савет родитеља 

 Чланови Савета родитеља за ову школску годину били су: 

Бр. одељење Презиме и име родитеља Бр. одељење Презиме и име родитеља 

1. 1м1 Станојевић Небојша 19. 3м1 Кнежевић Зоран 

2. 1м2 Ристановић Невена 20. 3м2 Бољак Гордана 

3. 1м3 Давидовић Ивана 21. 3м3 Ерић Неда 

4. 1е1 Чорбић Радоје 22. 3е1 Јањушевић Ивана 

5. 1е2 Зечевић Светлана 23. 3е2 Досковић  Љубомир 

6. 1е3 Тешић Јелена 24. 3е3 Николић Милан 

7. 1т Јанковић Зоран 25. 3т Тошић Светлана 

8. 1г Јанковић Марјана 26. 3г Богићевић Бранко 

9. 1д Бајић Јелена 27. 3д Перишић Весна 

10. 2м1 Барјактаревић Предраг 28. 4м1 Јанковић Љиљана 

11. 2м2 Драгутиновић Нада 29. 4м2 Тановић Милош 

12. 2м3 Несторовић Марија 30. 4е1 Виторовић Јелена 

13. 2е1 Петронијевић Катарина    31. 4е2 Димитријевић Славица 

14. 2е2 Марковић Биљана    32. 4е3 Рајевац Славица 

15. 2е3 Љујић Владан    33. 4г Јовановић Слободанка 

16. 2т Костовић Бојана    34. 1мг Деспић Јелена 

17. 2г Јовановић Нада    35. 2мг Илић Марина 

18. 2д Даничић Марија    36.  3пк Ерић Снежана 

 Током школске 2021/2022. године одржано  је  шест  седница  Савета родитеља. На 
седницама су разматрана питања предвиђена ГПР од којих издвајамо: 
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• Конституисање Савета родитеља за школску 2021/2022. годину 

• Избор председника, заменика и записничара Савета родитеља 

• Разматрање анекса Школског програма 

• Упознавање Савета родитеља од стране директора са Извештајем Тима за заштиту 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

• Анализа успеха ученика на крају школске 2020/2021. године 

• Извештај о самовредновању квалитета рада установе у школској 2020/2021. години 

• Предлог представника из реда родитеља за члана Школског одбора 

• Разматрање предлога Извештаја о остваривању Годишњег плана рада, Извештаја 
стручног актива за развојно планирање и Извештаја Тимова на нивоу школе за школску 
2021/22. годину 

• Предлог представника Савета родитеља у стручни актив за развојно планирање 

• Избор представника Савета родитеља у Тим за заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања 

• Избор представника Савета родитеља у Тим за самовредновање, Тим за инклузију, Тим 
за обезбеђивање квалитета и развој установе, Тим з аразвој  међупредметних 
компетенцијаи предузетништва, Тим з професионални развој,  

• Избор представника и заменика представника з аСавет родитеља за Општински Савет 
родитеља 

• Разматрање предлога Годишњег плана рада и предлога акционих планова рада 
стручног актива за развојно планирање и тимова на нивоу школе за школску 2021/2022. 
годину 

• Обавештавање Савета родитеља о ђачком динару 

• Упознавање са програмом заштите ученика од насиља и разматрање безбедности 
ученика у школи 

• Анализирање стања у остваривању равноправности и једнаких могућности о 
дискриминаторном понашању – анализа упитника 

• Упознавање Савета родитеља од стране директора са Извештајем Тима за заштиту 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

• Анализа реализације ГПР, анализа успеха ученика на класификационим 
периодима2021/2022. године и мере за побољшање успеха ученика 

• Упознавање са праћењем успеха ученика упућених на додатни и допунски рад 

• Упознавање са активностима Ученичког парламента 

• Упознавање са битним активностима у школи 

• Разматрање Анекса ГПР-а и ШП-а 

• Разматрање начина за похваљивање и награђивање ученика 

• Давање сагласности на Одлуку о избору уџбеника за школску 2022/23. годину 
 
 Седницама Савета родитеља су присуствовали директор и помоћник директора школе, 
секретар школе педагог односно психолог школе  као и наставници руководиоци тимова који 
су имали посебна излагања.  

15.1.2. Родитељски састанци 

      Током школске 2021/2022. године одржанo je  182 родитељска састанка. Родитељски 
састанци су вођени према плану и програму предвиђеном Годишњим планом рада. Један 
вантрдни састанак у свим одељењима одржан је из разлога пружања информација родитељима 
о инструкцијама Опшинског савета родитеља а које се тичу реаговања на насиље, ови састанци 
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су одржани онлајн. Сви родитељски састанци одржани су у школи уз поштовање 
епидемиолошких мера за превенцију и сузбијање ширења вируса COVID-19.  
  У складу са потребама одељења организовани су ванредни родитељски састанци који су 
реализовани у сарадњи са педагогом или психологом школе као представником Центра за 
социјални рад. 

 Теме родитељских састанака током ове школске године биле су следеће: 

− Упознавање са организацијом рада школе, календаром образовно-васпитног рада за 
текућу школску годину, Правилима кућног реда, деловима Годишњег плана рада школе 
који су интересантни за родитеље, Правилима понашања у школи у складу са Стручним 
упутством за организовање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за 
средње школе у школској 2021/2022. години, Правилима о понашању ученика, 
запослених и родитеља ученика школе, Упознавање родитеља са принципима 
инклузивног образовања; 

− Избор представника родитеља за Савет родитеља Школе; 

− Договор са родитељима о међусобној сарадњи, терминима индивидуалних разговора и 
инсистирање на правовременом обавештавању школе о разлозима одсуствовања 
ученика са наставе 

− Упознавање родитеља са Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика и 
васпитним и  васпитно-дисциплинским мерама; 

− Истицање значаја благовременог праћења рада и напредовања ученика у циљу 
превентивног деловања или  предузимања одговарајућих мера у ситуацијама које то 
изискују; 

− Упознавање родитеља са организацијом допунског и додатног рада са ученицима и 
сугестије родитеља за укључивање ученика; 

− Упознавање са  Планом и програмом образовања за текућу школску годину; 

− За завршне разреде: Упознавање родитеља са начином полагања матурског и завршног 
испита; 

− Упознавање  и договор о организовању екскурзије. 

− Измена у реализацији и садржају стручне матуре коју ће ученици полагати. 
− Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду, уочавање наставних 

предмета из којих је успех најлошији ради предузимања мера за побољшање успеха; 

− Анализа изостајања ученика, посебно неоправданих изостанака и изречене васпитне и 
васпитно-дисциплинске мере; 

− Упознавање родитеља са Посебним протоколом за заштиту ученика од 
насиља,злостављања и занемаривања и Програмом за заштиту 

− Презентација извештаја о самовредновању рада школе за школску 2020/2021. 

− Осврт на остварену сарадњу породице и школе и учесталост индивидуалних разговора 
са родитељима; 

− Договор са родитељима о пружању помоћи  ученицима у планирању дневних школских 
обавеза; 

− Указивање на нужност проширивања знања родитеља из области педагогије, развојне 
психологије и друго; 

− За разреде - одељења која су реализовала екскурзију: упознавање родитеља са 
извештајем о извођењу екскурзије; 

− Понашање ученика; 
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− Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; 

− Упознавање родитеља са мерама за побољшање успеха и сугестије родитеља; 

− Однос према школским обавезама и изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским 
мерама; 

− Однос ученика према школској имовини и материјална одговорност ученика; 

− Истицање значаја професионалне оријентације ученика и благовременог планирања 
свог професиоанлног развоја; 

− Предавање на тему Злоупотребе психоактивних супстанци; 

− Анализа укључености ученика у допунски и додатни рад и ефекти тог рада; 

     У одељењима оператера за израду намештаја и оператер за прераду метала одржан је 
родитељски састанак на ком су поред родитеља и ученика присуствовали ментори из 
компанија и директор школе. На овом састанку потписивали су се уговори између родитеља, 
школе и компанија, говорило се и о питању безбедности ученика.   

      Теме које су предвиђене за четврти родитељски састанак: разговор о захтевима који до 
краја школске године стоје пред ученицима, анализа успеха ученика на трећем 
класификационом периоду; у завршним разредима- упознавање родитеља са 
организацијом полагања завршног и матурског испита, реализоване су кроз индидвидуалне 
разговоре.  

15.1.3. Индивидуални састанци са родитељима  

Индивидуални састанаци одељењског старешине са родитељима одвијали су се по 
договору. 

 Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука 
директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе 5 часова, односно који својим 
понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, реализован је појачан васпитни рад 
уз учешће родитеља, односно законског заступника и то стручним радом одељењског 
старешине, педагога и психолога, посебних тимова, а када је неопходно и са установама 
социјалне и здравствене заштите, а све у циљу промене понашања ученика. 

У оквиру школе постоји и Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања. Број телефона и имена чланова тима се налазе на огласној табли, тако да су 
родитељи и ученици увек знали како и коме могу да пријаве проблем везан за безбедност 
ученика у школи и да добију помоћ. 

На основу извештаја одељењских старешина, око 85% родитеља је долазио редовно на 
индивидуалне разговоре код одељењског старешине свог детета.  

 Родитељи ученика којима је била потребна додатна подршка у образовању били су чланови 
тимова за пружање додатне подршке, поред предметних наставника и представника 
психолошко – педагошке службе. Њихово учешће и ангажовање у раду ових  тимова омогућило 
је већи квалитет образовања и праћење рада ученика. 

               Родитељи ученика који  су у току школске године имали већи број недовољних оцена, 
три и више, позивани су на разговоре који су обављали чланови психолошко-педагошке службе 
у сарадњи са одељенским старешином. У присуству родитеља и ученика разматрани су узроци 
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школског неуспеха. Успостављани су договори о пружању подршке ученику и праћењу 
напредовања. 

               Одељењске старешине и представници ПП службе су од почетка учења на даљину имали 
појачану сарадњу са родитељима ученика. Уследила су честа извештавања о здравственом стању 
ученика и породица, материјално техничким условима за обезбеживање услова учења на 
даљину. Одељењске старешине су са великом посвећеношћу оснаживали ученике и породице 
како би редовно пратили наставу и довбили квалитетно образовање у новонасталој ситуацији. 

15.2. Реализација програма сарадње са локалном самоуправом и 
друштвеном средином  

Институција  
 са  којом  се   
сарађује 

Садржај сарадње 
Начин 
сарадње 

Време 
реализације 

Реализатори 

Градски културни 
центар 

Праћење  дешавања, , 
додела диплома 
Вуковцима и 
добитницима награда 
на такмичењима 

Размене 
информација, 
посета 
предавањима, 
манифестацији 

Током 
школске 
године  

Предметни 
наставници, ОС,  
стручни 
сарадници 

Канцеларија за 
младе 

Обавештавање Размена 
информација, 
обавештавање 

Током 
школске 
године  

Стручни 
сарадници 

Народна библиотека Промоције књига, 
акција учлањења у 
библиотеку 

Посете, 
промоције 

Током 
школске 
године  

Стручна већа, 
библиотекари 

Народни музеј Праћење поставки Размена 
информација, 
обавештавање 

Током 
школске 
године  

СВ, стручни 
сарадници 

Градска галерија Праћење изложби Размена 
информација, 
обавештавање 

Током 
школске 
године  

Стручна већа 

Историјски архив Праћење промоција и 
издања 

Размена 
информација, 
обавештавање 

Током 
школске 
године  

Стручна већа 

Дом здравља/ 
Саветовалиште за 
младе 

Индивидуални 
прегледи, хитни 
случајеви, предавања, 
консултације 

Прегледи, 
интервенције, 
договор, видео 
материјали за 
ученике  

Током 
школске 
године  

ПП служба 
одељењске 
старешине,  Тим 
за инклузивно 
образовање 

Служба за 
трансфузију крви 

Акције добровољног 
давања крви 

Размена 
информација, 
обавештавање 

Јесења и 
пролећна 
акција  

ППС 

Црвени крст Хуманитарне акције Заједничке 
акције 

Током 
школске 
године  

Секција Црвеног 
крста, Ђачки 
парламент, ППС  
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Институција  
 са  којом  се   
сарађује 

Садржај сарадње 
Начин 
сарадње 

Време 
реализације 

Реализатори 

Центар за социјални 
рад 

Размена информација 
о социјалној ситуацији 
појединих ученика и 
заједничке активности 

Договор, 
размена 
информација  

Током 
школске 
године. 

ППС 

Градски центар за 
услуге социјалне 
заштите 

Размена информација 
о социјалној ситуацији 
појединих ученика и 
заједничке активности 

Договор, 
размена 
информација 

Током 
школске 
године. 

ППС 

Пензијско – 
инвалидска служба 

Евиденција о 
запосленима 

Размена 
информација 

Током 
школске 
године 

Секретар 

Национална служба 
запошљавања 

Професионална 
орјентација ученика 
завршних разреда, 
расписивање конкурса 
за запослене, потребе 
за кадровима током 
школске године 

Договор, 
заједничке 
активности 

Током 
школске 
године 

Секретар 

Регионална 
Привредна  Комора 

Заједничке 
активности,иновације 
и предузетништво 

Заједничке 
активности, 
посета 

Током 
школске 
године 

Директор школе, 
ПД 

Одељење за 
друштвене 
делатности Града 
Ужица 

Верификације, 
инспекцијски надзор, 
сарадња 

Сарадња Током 
школске 
године 

Директор и ПД 

Градска управа Финансирање, 
подршка, сарадња 

Сарадња Током 
школске 
године 

Директор школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
РС 

Информисање, 
обавештавање, 
сарадња, саветодавни 
послови 

Информисање, 
сарадња 

Током 
школске 
године 

Директор, 
секретар, ПД 

Школска управа у 
Ужицу 

Информисање, 
обавештавање, 
сарадња, саветодавни 
послови 

Информисање, 
сарадња, 
саветовање 

Током 
школске 
године 

Директор, ПД, 
секретар, ППС 

Министарство 
финансија 

Финансирање, 
извештавање 

Сарадња Током 
школске 
године 

Шеф 
рачуноводства 

ПУ Ужице Сарадња на 
конкретним 
ситуацијама 

Сарадња Током 
школске 
године 

Директор, ППС, 
дежурни 
наставници 
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Институција  
 са  којом  се   
сарађује 

Садржај сарадње 
Начин 
сарадње 

Време 
реализације 

Реализатори 

Регионални центар 
за професионални 
развој запослених у 
образовању 

Организовање 
семинара и похађање 
семинара 

Учешће на 
семинарима 

Током 
школске 
године 

Наставници, 
директор, ПД, 
стручни 
сарадници 

Завод за 
унапређивање 
образовања и 
васпитања 

Унапређење 
образовно-васпитног 
рада 

Анализа, 
извештаји 

Током 
школске 
године 

Директор, ПД, 
руководиоци 
сектора 

Све компаније из тачке 
5.11 ГПР-а у којима 
наши ученици 
реализују практичну 
наставу 

Реализација практичне 
наставе, снимање 
часова у компанијама 
за часове на РТС-у 
током онлајн наставе 

Регулисан 
Уговором 

Током 
школске 
године 

Наставник 
практичне 
наставе, ОПН 

Основне и средње 
школе у граду 

Заједничке 
активности, размена 
информација о 
ученицима, 
супервизори и 
прегледачи из наше 
школе на завршном 
испиту у ОШ 

Сарадња Током 
школске 
године 

Директор, ПД, 
ППС,  

Средње школе 
Златиборског округа 

Заједничке 
активности, обуке, 
размена знања и 
искустава, 
организација 
такмичења 

Сарадња Током 
школске 
године 

Директор, ПД 

Средње стручне 
школе у земљи и 
иностранству 

Заједничке 
активности, обуке, 
размена знања и 
искустава, 
организација 
такмичења 

Сарадња Током 
школске 
године 

Директор, ПД 

Заједнице стручних 
школа 

Састанци и договори  Сарадња Током 
школске 
године 

Директор, ПД 

Висока пословно 
техничка школа 

Пословно техничка 
сарадња 

Сарадња Током 
школске 
године 

Директор, ППС 

Факултети и високе 
школе из других 
градова 

Подела пропагандног 
материјала факултета 
и високих школа 
ученицима завршних 
разреда 

Презентације Април - мај Директор, ППС, 
ОС 
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Институција  
 са  којом  се   
сарађује 

Садржај сарадње 
Начин 
сарадње 

Време 
реализације 

Реализатори 

Дом ученика „Петар 
Радовановић“ 

Праћење ученика који 
су смештени у дому 

сарадња Током 
школске 
године 

ППС, ОС 

Дом ученика у 
Коштици 

Праћење ученика који 
су смештени у дому 

сарадња Током 
школске 
године 

ППС, ОС 

Школа за слухом 
оштећене ученике 
Миодраг В.Матић 

Праћење ученика који 
су смештени у дому 

сарадња Током 
школске 
године 

ППС, ОС 

Електронски и 
штампани медији: 
радио Луна, радио 
31, РТС, ТВ5, ТВ Лав, 
Ужичка недеља и 
други. 

Праћење важнијих 
догађаја у школи 

Информисање  
о школи 

Током 
школске 
године 

Директор 

16. РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА САМОВРЕДНОВАЊА  

План самовредновања се реализује у складу са предвиђеним активностима наведеним у 
Годишњем плану рада школе. 

 Годишњим планом самовредновања дефинисан је: предмет самовредновања односно 
области које ће бити вредноване на основу стандарда квалитета рада установе, предвиђене 
активости, временска динамика, носиоци активности, инструменти и технике самовредновања, 
исходи и критеријуми успеха односно начин евалуације. 

Спроведене су следеће активности: 

− На седници Наставничког већа одржаној 31.8.2021. године, на предлог Стручних већа, 
донета је одлука да се, након истека једног петогодишњег циклуса, , како правилник 
налаже, вреднују свих шест области квалитета школске 2021/2022. године. Утврђени су 
системи прикупљања података и потребни докази, односно израђени  протоколи за 
праћење, чек листе, упитници за ученике, родитеље и запослене.  

− Успостављен је договор о одговорностима чланова тима, дефинисано је ко и када ће 
спроводити одређене фазе, анализе и извештавања. 

− У току другог полугодишта, и поред специфичних услова рада ( онлајн и комбиновани 
модел наставе) услед епидемије изазване корона вирусом, прикупљени су планирани 
докази, путем школске платформе, за процену остварености стандарда квалитета за 
изабране области самовредновања .-спроведено анкетирање путем апликације Формс и 
анализирани извештаји које су запослени поставили на школској платформи. 

− Разматрањем добијених резултата  изведене су кључне снаге и слабости на основу којих 
је сачињен акциони план, односно предлог мера за унапређење квалитета рада установе 
и он треба да буде саставни део Годишњег плана рада за наредну школску годину. 

− Тим је израдио Извештај који је презентован на седници Наставничког већа 29.августа 
2022.године.     
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17.  МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

Током школске 2021/2022.године у Техничкој школи је настављен рад на маркетингу, 
односно  даљем развоју и унапређивању угледа и имиџа школе и њеној промоцији, не само у  
локалној заједници, него и  шире у Србији и  целом региону. Посебна пажња  се посветила 
сарадњи са родитељима, с акцентом на унапређењу односа наставник – ученик – родитељ и   
успостављању што квалитетније сарадње са  друштвеном средином.  

Иако смо у досадашњем раду постигли завидан углед и постали препознатљиви у многим 
областима образовног система овог региона и ове школске године посебну пажњу посвећујемо 
промоцији школе, успеха и достигнића како њених ученика тако и професора. Наше амбиције  
да тај углед проширимо и ван његових граница тежећи европским стандардима доступним овим 
просторима постају остварљиве и достижне. И ове године све активности наше школе су 
организоване и пропраћене у организацији, између осталих, и Тима за промоцију школе.Школа 
је постала препознатљива у окружењу по изузетности и занимљивости страница на друштвеним 
мрежама, али и по школском сајту.  Самим тим, свака иницијатива и активност Техничке школе 
је доступна  јавности.  

Поред стандарних активности које организујемо сваке године, ове године смо знање, 
вештине, таленат, креативност и способност наших ученика и наставника промовисали кроз 
различите интерне и екстерне пројекте.  

Ученици са посебним потребама у графичарству су организовали новогодишњу изложбу 
радова која је била изузетно запажена. На тему насиља одржана је  низ активности којима  су 
присуствовали ученици и наставници школе. Тим за хуманитарне акције у сарадњи са  Секцијом  
географија  одрживог развоја и биолошко- еколошком секцијом  организовао  је хуманитарну  
акцију  прикупљања хране у циљу обележавања  Светског дана хране. Приређена је изложба у 
холу школе. Прикупљена  храна за најугроженије становништво прослеђена је Црвеном крсту у 
Ужицу.  Ученички парламент  је у сарадњи са  Тимом за  подршку  ученицима као и Секцијом 
Црвени крст, спровео  хуманитарну акцију помоћи угроженим породицама. 

  Наставили смо  и  са традиционалним неговањем  и развијањем љубави и талента наших 
ученика не само према техници већ и према уметности, књижевности, спорту и другим 
дисциплинама, промовишући њихову свестраност и таленат.  

Ове школске године посебна пажња је посвећена промоцији школе, промоцији успеха и 
постигнућа  ученика и професора. 

 

18.  РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ 
РАВНОПРАВНОСТИ 

18.1. Предмет уређивања/увод 

Школа је донела План мера за остваривање и унапређење родне равноправности школске 
2021/2022. године. Лице задужено за родну равноправност је Јелена Павловић, помоћница 
директора. 
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План мера за остваривање и унапређење родне равноправности (у даљем тексту: План) је 
финални документ који успоставља систем родне равноправности у Техничкој школи у Ужицу (у 
даљем тексту: Школа), са крајњим циљем да се у складу са Законом о родној равноправности и 
подзаконским актима успостави, оствари и унапреди родна равноправност у свим сферама 
делатности Школе. 

План садржи кракту оцену стања у вези са положајем жена и мушкараца, укључујући и године 
старости, списак посебних мера, разлоге за одређивање посебних мера и циљеве који се њима 
постижу, почетак примене, начин спровођења и контроле и рокове спровођења посебних мера, 
као и друга питања од значаја за остваривање и унапређивање родне равноправности. 

Термини који се користе у овом Плану, а који имају родно значење, изражени су у граматичком 
мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на које се односе. 

18.2. Правни оквир 

Правни оквир за доношење Плана је Закон о родној равноправности („Службени гласник РС“, бр. 
52/2021), којим се уређују појам, значење и мере политике за остваривање и унапређивање 
родне равноправности, врсте планских аката у области родне равноправности и начин 
извештавања о њиховој реализацији, институционални оквир за остваривање родне 
равноправности, надзор над применом закона и друга питања од значаја за остваривање и 
унапређивање родне равноправности, као и други релевантни закони и подзаконски прописи 
који уређују ову област. 

У складу са Правилником о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повреде 
принципа родне равноправности ("Службени гласник РС", бр. 67/2022) школа ће планирати 
спровођење прописаних активности. Директор школе ће обавестити запослене о почетку израде, 
циљу и значају доношења плана управљања ризицима (истицањем обавештења на видно место 
у школи и слањем обавештења свим запосленима путем електронске поште). 

На основу Правилника о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне 
равноправности ("Службени гласник РС", бр. 67/2022) у школи ће се установити евиденција и 
вршити извештавање о остваривању родне равноправности до 31.12.2022. године. 

18.3. Значење појединих израза 

У Плану је наведено значење појединих термина који су у њему употребљени.  

18.4. Обавезе школе у спровођењу општих и посебних мера за 
остваривање и унапређивање родне равноправности 

Ове обавезе школа испуњава кроз реализацију прописаних планова и програма наставе и учења, 
ваннаставне и слободне активности ученика, а посебно кроз учешће ученика и ученица на 
такмичењима.  

Наше професорке и ученице од ове школске године су учеснице "Girls Go Circular" програма,  који 
је намењен оснаживању девојчица и девојака у области СТЕМ дисциплина (наука, технологија, 
инжењерство и математика). "Hack IT Girls" је део "More girls in STEAM" међународног пројекта, 
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који се спроводи у великом броју европских земаља и има за циљ да оснажи, инспирише и 
укључи генерације девојчица у различите области науке, технологије, инжењерства, уметности  
и математике, како  би биле  подједнако заступљене у технолошким пословима будућности  и 
учествовале у креирању нове, дигиталне цивилизације. Наше ученице из одељења 2е1 Татјана 
Сокић, Марија Тановић, Милена Ресановић и Милица Васиљевић су са професорком Биљаном 
Николић одговарале на задатак о еколошким изазовима, који су били централна тема ове године 
и оне су, том приликом, постигле запажен успех. Такође, ученица 4e1 одељења, Мина Миловић, 
освојила је друго место на Националном такмичењу средњошколаца у предузетничким 
вештинама "Пословни изазов" и пласирала на међународно такмичење, које се одржава у 
Сарајеву, менторка је професорка Биљана Николић. 

У складу са могућностима, школа ће планирати и реализовати различите обуке и континуирано 

стручно усавршавање и додатне обуке запослених. 

18.5. Кратка оцена стања у вези са положајем жена и мушкараца  

У Техничкој школи је у школској 2021/2022. години запослено 2,2 пута више жена него 
мушкараца, док је на територији општине Ужице према статистичким подацима1 за школску 
2020/2021. годину запослено 2,4 пута више жена у средњим школама: 158 мушкараца (29%) и 
383 жене (71%). Проценат запослених жена на територији Републике Србије је 67%, а мушкараца 
33%, односно, два пута је више жена него мушкараца. Можемо закључити да је запосленост по 
полу у Техничкој школи у Ужицу у складу са општим трендом запослености по полу у средњим 
школама у Србији. 

Школа је обезбедила једнаке могућности за све запослене без обзира на пол у вези са 
остваривањем права из радног односа и по основу рада.  

У школи током претходне школске године није било примљених пријава запослених и радно 
ангажованих лица о њиховој изложености узнемиравању, сексуалном узнемиравању или 
уцењивању или неком другом поступању које има за последицу дискриминацију на основу пола, 
односно рода. 

Запосленима се у Школи исплаћује у истом износу за исти рад или рад исте вредности, без 
обзира на пол. 

18.6. Мере и процедуре за унапређење родне равноправности 

Мере за остваривање и унапређивање родне равноправности у Школи подразумевају стварање 
једнаких могућности за учешће и равноправан третман жена и мушкараца у области рада и 
запошљавања, социјалне и здравствене заштите, образовања, васпитања, науке и технолошког 
развоја, информационо- комуникационих технологија и информационог друштва, културе, 
јавног информисања, спорта, у органима управљања и надзора и њиховим телима. 

 

1 Извор: https://data.stat.gov.rs/Home/Result/11030201?languageCode=sr-Latn  

https://data.stat.gov.rs/Home/Result/11030201?languageCode=sr-Latn
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За успешно унапређење родне равноправности потребна је подршка свих запослених у Школи. 
Одговорност за остваривање родне равносправности има руководство Школе, лице задужено за 
родну равноправност, као и сви запослени. 

 

19. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Праћење остваривања делова Годишњег плана рада школе вршило се кроз анализеи извештаје 
на одељењским и стручним већима и Наставничком већу, на коме је два пута токомгодине (у 
јануару и у мају) извршена анализа реализације ГПР, која је такође, разматрана и усвојена на 
Школском одбору. 

За праћење реализације планова и програма наставе и ваннаставних активностибили су 
задужени директор, помоћници директора, организатор практичне наставе, руководиоци 
секторских тимова, педагоги психолог. 

Евалуација рада школе извршена је у складу са Развојним планом школе, Правилником о 
вредновању и самовредновању рада школе и Правилником о стручно‐педагошком надзору. 

Спољашње вредновање рада школе извршили су просветни саветници у периоду од 12. до 14. 
фебруара 2013. године, када су вредноване све области квалитета рада у школи. Том приликом 
школа је оцењена највишом оценом.  

Самовредновање рада школе организовао је тим за самовредновање, а у њему су учествовали 
сви наставници. Ове школске године вредноване су све области квалитета. 

Током  школске 2021/2022.године, реализоване су мере за унапређење квалитета рада на основу 
спољашњег вредновања и самовредновања, планиране Годишњим планом рада. Оне се односе 
на области квалитета Програмирање, планирање и извештавање и Организација рада школе, 
управљање људским и материјалним ресурсима. Реализацију ових мера пратио је тим са 
самовредновање у сарадњи са директором и руководством школе. Детаљнији извештај налази 
се у делу 13.2. 

 
 
 
Директор школе              Председник Школског одбора 
 
Драган Туцаковић, дипл.инж.           Татјана Старчевић 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О 
СВОМ РАДУ У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022. ГОДИНИ 
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Директор школе је свој рад организовао у складу са досадашњим искуством и знањима 
о савременим начинима управљања школом стеченим у претходном периоду, а посебно у 
оквиру реализације Програма реформе средњег стручног образовања,  пројеката ЗОРА и 
ЗОРАПРО, као и РЕЦЕКО пројекта.   

Добитник је Светосавске награде за 2017. годину за изузетан допринос развоју дуалног 

образовања у Републици Србији,  на предлог 17 компанија дрвне, металске и текстилне 

индустрије.  

Директор је са успехом положио испит за лиценцу за директора установe образовања и 

васпитања међу првим директорима у Републици Србији. 

У  оквиру оперативног планирања и реализације својих функција, директор се ослањао 
на састанке колегијума којима присуствују помоћници директора, организатор практичне 
наставе, стручни сарадници, руководиоци секторских тимова,  секретар, а по потреби и шеф 
рачуноводства и други запослени. 

Извештај о раду директора у првом и другом полугодишту, односно Годишњи извештај о 
раду директора, треба посматрати у целини са анализом реализације Годишњег плана школе у 
првом и другом полугодишту, односно Извештаја о раду школе у школској 2021/2022. години, у 
којоима се налази детаљни приказ реализованих активности у школи.  

Током школске 2021/2022. године, послове из своје надлежности планиране делом 7.2. 
Директор школе у ГПР, директор је реализовао кроз обављање  следећих садржаја  и 
активности: 

ОБЛАСТИ РАДА ДИРЕКТОРА 

 

1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ШКОЛЕ 

6. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

7. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ДИРЕКТОРА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
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1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Стварање услова за 
реализацију наставе и учења 
у складу са стандардима 
квалитета рада установе 

Континуирано Стручне службе, директор, помоћници 
директора, организатори практичне наставе и 
руководиоци секторских тимова континуирано 
прате и координирају рад запослених и пружају 
помоћ наставницима у примени стандарда.  
Кроз сарадњу у оквиру стручних органа и 
тимова наставници општеобразовних предмета 
за које су објављени стандарди постигнућа за 
крај средњег обазовања континуирано раде на 
примени стандарда у пракси. Наставници 
стручних предмета раде у складу са 
стандардима квалификација образовних 
профила у којима реализују наставу. 
У складу са применом мера за реализацију 
наставе и учења у условима епидемије, 
организован је образовно – васпитни рад по 
комбинованом моделу и по моделу учења на 
даљину у складу са одлукама Тима за школе 
МПНТР и израђени Оперативни планови средње 
школе за организацију и реализацију 
образовно-васпитног рада по посебном 
програму за рад у условима пандемије вируса 
Covid-19. 
У складу са Правилником о оцењивању у 
средњем образовању и васпитању наставници 
прате и оцењују постигнућа ученика. Након 
анализе успеха на првом, другом и трећем 
класификационом периоду, донете су мере за 
унапређивање рада у школи и успеха ученика 
(новембар, јануар, април). 
Континуирано се подстиче сарадња и размена 
искустава у школи и ван ње, а примери добре 
праксе се анализирају и, у складу са проценама 
и договором, примењују, било међу 
наставницима школе, или кроз сарадњу са 
другим школама.  
У августу је организована тродневна обука за 
наставнике којима је потребна подршка у раду 
везана за планирање, припремање и 
реализацију наставе, оцењивање, решавање 
педагошких ситуација и друго. 
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1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Стварање здравих и 
безбедних услова за учење и 
развој ученика 

Континуирано Реализовано је кроз активности и мере Тима за 
заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања и посебне 
програме образовно - васпитнога рада, а и  у 
сарадњи са стручним органима, тимовима и 
секцијама. Редовно се прати реализација и 
ефекат мера које предлаже Тим, предузимају 
одговарајуће превентивне, а по потреби, и 
интервентне активности, подржава и унапређује 
рад вршњачких едукатора, оснажују се ученици, 
запослени и родитељи да препознају и 
адекватно реагују у ситуацијама насиља. У 
школи се јасно истиче порука да се насиље не 
толерише, у холу школе су истакнути пригодни 
панои, као и имена чланова Тима за ЗУНЗЗ. 
Реализују се посебни програми који својом 
тематиком треба да допринесу стварању 
стимулативне атмосфере за учење и развој 
ученика. 
У складу са препорукама МПНТР представници 
школе су учествовали на општинском састанку 
представика средњих школа и спољашње 
заштитне мреже, који је организовао Актив 
директора средњих школа Ужица, у циљу 
превенције и заштите ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања и реализовали 
све потребне активности након реализованог 
састанка. 
У условима пандемије, у школи се примењују 
све мере заштите здравља ученика и запослених 
у складу са упутствима МПНТР. 
Крајем другог полугодишта извршено је 
анкетирање ученика везано за присуство 
дискриминације и насиља у школи, помоћу 
апликације Формс и  на основу резултата анкете 
израђени су програми превенције 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања за наредну школску годину. 
Резултати анкете презентовани су на седници 
НВ. 

Обезбеђивање инклузивног 
приступа у образовно- 
васпитном процесу 

Континуирано Континуирано се реализује програм додатне 
подршке у образовању и васпитању у складу са 
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1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

ГПР, у сарадњи са стручним органима и тимом 
за инклузију. 
У складу са закључцима и мерама за 
унапређење инклузивног развоја школе 
реализују се планиране активности у које су 
укључене одељењске заједнице ученика, 
вршњачки едукатори, одељењске старешине и 
остали запослени.Укупно 18 ученика из  8 
одељења се  школује по индивидуалном 
образовном плану, 2 по прилагођеном ИОП-у 
(ИОП 1), 16 по измењеном ИОП-у (ИОП 2). 
На седници Наставничког већа, одржаној 
31.3.2022. реализовано је предавање везано за 
Инкулузивну културу, политику и праксу. 

Праћење и подстицање 
постигнућа ученика 

У складу са ГПР Извршена је анализа  успеха ученика на првом, 
другом и трећем класификационом периоду и 
донете мере за побољшање успеха ученика које 
су разматране на стручним органима и 
презентоване родитељима. 
Ученицима који су се истакли својим 
ангажовањем у ваннаставним активностима 
током овог полугодишта на предлог секција и 
тимова похваљени су у оквиру прославе 
Савиндана. 
Током првог полугодишта ученици су на 
такмичењима која су у том периоду 
реализована освојили запажене резултати: два 
ученика су се пласирала на републичко 
такмичење из пливања, а кошаркашка екипа 
освојила је треће место на окружном 
такмичењу. Екипа ученика пласирала се на 
републичко такмичење Пословни изазов. 
У организацији Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација, организовано је такмичење 
за ученице средњих школа ,,Hack IT Girls“ и 
ученице школе су учествовале у финалном делу 
такмичења. Тим ученика учествовао  је  на 
конкурсу ЗУОВ-а „Дигитална експедиција 2022“. 
Реалиован је пројекат  „Млади на потезу“ – 
шаховске активнoсти у школи, где су ученици 
постигли значајне резултате у решавању 
шаховских проблема и шаховској симултанци. 
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1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Ученици су у оквиру литерарне секције 
учествовали на конкурсу Кола српских сестара 
поводом Материца и освојили прво и треће 
место за најбољи писани рад. 
Током другог полугодишта ученици су постигли 
значајне резултате на такмичењима: један 
ученик је освојио 1. место на 27. Републичком 
такмичењу машинских школа Србије, у 
дисциплини Моделирање машинских 
елемената и склопова; један ученик је освојио 1. 
место на Републичком такмичењу у подручју 
рада шумарство и обрада дрвета у дисциплини 
Столарство — практични рад и 3. место из 
предмета Техничко цртање.;  ученица је 
освојила 2. место на Националном такмичењу 
средњошколаца у предузетничким вештинама 
„Пословни изазов“ и пласман на међународно 
такмичење; један ученик је освојио 2. место на 
Републичком такмичењу у подручју рада 
шумарство и обрада дрвета, у дисциплини 
Технологија материјала; једна ученица је 
освојила 3. место на 26. Републичком 
такмичењу графичких школа Србије, а 2. место 
екипно; Два ученика су освојила 1. место екипно 
на Републичком такмичењу у подручју рада 
шумарство и обрада дрвета. 
Три ученика завршног разреда добило је 
диплому „Вук Караџић“ и награђени су књигом, 
као и ученици који су постигли значајне 
резултате на такмичењима и одлични ученици 
завршних разреда. Одлични ученици осталих 
разреда су похваљени за одличан успех и 
примерно владање. 
Резултати ученика који су постигли значајне 
успехе на такмичењима промовисани су на сајту 
школе. 
Педагошки колегијум је на седници одржаној 
31.3.2022. разматрао извештај о постигнућима 
ученика који се школују по ИОП-у. 

Старање о остваривању 
развојног плана школе 

У складу са ГПР Реализовано је кроз разматрање на стручним 
органима, у сарадњи са руководиоцем СА и 
помоћницима директора.  
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1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Акционим планом за реализацију РПШ за ову 
школску годину, одређене су активности које ће 
допринети остваривању предвиђених циљева и 
задатака у развоју школе. Детаљан извештај о 
реализацији развојног плана школе наведен је у 
Анализи реализације ГПР за прво полугодиште 
тачка 13.1.1., а детаљан извештај за школску 
годину биће саставни део Извештаја о раду 
школе. 

Старање о унапређивању 
образовно-васпитног рада 

У складу са ГПР Континуирано праћење реализације плана 
унапређења образовно-васпитног рада у складу 
са ГПР у сарадњи са помоћницима директора, 
организатором ПН, ППС, руководиоцима 
секторских тимова и кроз извештаје на НВ и ПК о 
реализацији активности из ШРП и акционог 
плана за унапређење области самовредновања 
из претходне школске године.  

Праћење електронског 
дневника 

Континуирано Реализује се у сарадњи са помоћником 
директора, координаторима е- дневника, 
стручним сарадницима и комисијама за 
преглед. Континуирано се прати рад наставника 
и у сарадњи са координаторима пружа помоћ и 
подршка и решава актуелна проблематика. 
Директор је у сарадњи са тимом за преглед 
електронског дневника организовао преглед у 
октобру, јануару и јуну. 

Састанци колегијума Седмично или 
по потреби 

У сарадњи са помоћником директора, директор 
одржавао редовне састанке колегијума једном 
недељно на којима се договара оперативни рад 
на реализацији свих активности планираних ГПР 
и текућих послова. Састанци колегијума су  
одржавани и онлајн уз помоћ апликације Тимс у 
складу са мерама заштите у условима 
пандемије. 

 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Планирање и праћење израде 
Годишњег плана рада школе и 

Септембар, јун 
- август 

Активности су реализоване у сарадњи са 
руководиоцима стручних већа и секторских 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

упућивање Школском одбору 
на усвајање након разматрања 
на Наставничком већу, Савету 
родитеља и Ученичком 
парламенту 

тимова, помоћником директора, 
организаторима ПН   и стручним службама, 
поделом задужења и праћењем рокова 
израде, обезбеђивањем потребних 
информација. Све активности су обављене у 
року. 

Планирање сопственог рада на 
годишњем нивоу 

Август - 
септембар 

Директор је припремио свој годишњи план 
рада који је саставни део ГПР, у сарадњи са 
руководиоцима стручних већа и секторских 
тимова, помоћником директора, 
организаторима ПН  и стручним службама. 

Развојно планирање:    

Стратегија дугорочног развоја 
школе 

Септембар - 
август 

Акционим планом за реализацију РПШ за ову 
школску годину, одређене су активности које 
ће допринети остваривању предвиђених 
циљева и задатака у развоју школе.  

План иновација у васпитно-
образовном процесу 

Септембар  У сарадњи са стручним већима и службама 
сачињен је план који је саставни део ГПР. 
Школа је учесник Пројекта државне матуре 
пројекта „Квалитетно образовање за све“, 
пројекта „Дигитална школа – европски пилот 
програм“, а током првог полугодишта успешно 
је аплицирала за пројекат Регионалног челенџ 
фонда, пројекат Иновације у настави и учењу 
Европске фондације за обуке и пројекат 
Успостављања система финансијског 
управљања и контроле у школама. Реализује 
се и пројекат „Школе за бољи квалитет 
ваздуха: заједничко праћење квалитета 
ваздуха, СТЕМ образовање и омладински 
активизам у Србији“. 

План нових средстава и опреме Септембар  У сарадњи са стручним већима и службама 
сачињен је план који је саставни део ГПР. 

Планирање стручног 
усавршавања запослених 

Септембар  На основу предлога запослених, у сарадњи са 
стручним већима и службама, Тим за стручно 
усавршавање је сачинио је план који је 
саставни део ГПР, разматран и усвојен на 
одговарајућим органима. Директор прати 
израду плана стручног усавршавања у 
сарадњи са тимом за стручно усавршавање. 

Развијање електронске 
платформе у школи 

Током 
школске 
године 

Настављено је са развијањем Мајкрософтове 
платформе Офис 365 у школи. Како се настава 
током првог полугодишта делом одвијала по 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

комбинованом моделу, а делом по моделу 
учења на даљину, школска платформа и рад 
на њој  се континуирано унапређује.   
Школа користи електронски дневник. У оквиру 
пројекта „Дигитална школа – европски пилот 
програм“ школа је добила ознаке и беџеве за 
све области вредноване Селфи инструментом.  
У извештају је наведено да је "Техничка школа 
поставила високу летвицу према којој би друге 
школе широм земље (и шире) требале да се 
мере". Евалуатор је навео и следеће: "Такође, 
препоручујем и сматрам да је драгоцено за 
наш систем образовања да Техничка школа 
постане школа ментор јер поседује капацитет 
да подели, подржи и помогне другим 
школама у процесу дигиталне 
трансформације." 
Током другог полугодишта, након 
успостављања система Финансијског 
управљања и контроле, у оквиру школске 
платформе израђен је сајт за ФУК. 

Планирање и стварање услова за 
реализацију наставе на даљину 

Током 
школске 
године 

Од почетка школске године до 10. септембра 
реализована је настава по другом моделу 
организације образовно васпитног рада 
(половина ученика из одељења похађа 
наставу у школи понедељком, средом и 
петком, а друга половина уторком и 
четвртком, а наредне недеље се мењају). Од 
13. септембра до 1.октобра настава је 
реализована по трећем моделу – онлан 
настава. Од 4.октобра до 8.октобра настава је 
реализована по комбинованом моделу. Од 11. 
октобра до краја првог полугодишта настава 
се реализује у школи (први модел). Током 
онлајн наставе и наставе по комбинованом 
моделу реализација се одвија уз помоћ 
апликације Мајкрософт Тимс на којој су на 
почетку школске године формирани тимови 
предмета и тимови одељења.  

Планирање уписа за наредну 
школску годину 

Новембар - 
децембар 

У сарадњи са стручним већима сачињен је 
предлог плана уписа. Прикупљене су изјаве о 
намери послодаваца за пружање подршке 
школи за школовање свих образовних 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

профила предвиђених планом уписа. У 
процесу припреме предлога, директор 
присуствује организованим састанцима у  
складу са упутством министра просвете, у 
Градској кући и у оквиру Школске управе. 
Предлог је разматран на НВ и усвојен на ШО и 
у законском року достављен Школској управи.  

Организацијско планирање:   

Предлагање садржаја и начина 
рада у годишњем плану и 
програму рада школе 

Септeмбар, јул 
-август 

Кроз тимски рад чланова НВ, стручних већа  и 
одговарајућих тимова конципиран је ГПР у 
складу са одговарајућим документима, као 
документ који кроз јединствено и усклађено 
деловање свих сегмената образовно - 
васпитног процеса треба да допринесе 
реализацији постављених циљева и 
стандарда. Током другог полугодишта 
извршене су две измене ГПР-а због измене 
календара образовно васпитних рада и 
укључивања школе у неколико стратешких 
пројеката.   

Сагледавање потреба, 
планирање средстава и 
обезбеђење услова за 
умножавање материјала за 
наставу у складу са 
расположивим средствима 

Током 
школске 
године 

У сарадњи са руководиоцима секторских 
тимова, помоћницима директора и шефом 
рачуноводства, периодично се одређују 
одговарајуће количине папира и тонера за ове 
потребе. Апарат за фотокопирање се налази у 
библиотеци што омогућава адекватније 
праћење коришћења и поштовања 
договорених процедура. 

Планирање годишњих одмора 
запослених 

Мај  Реализовано у сарадњи са секретаром и 
запосленима на основу Плана коришћења 
годишњих одмора за 2022. годину. 

Организација установе Август - 
септембар 

Процес започет у августу је завршен у 
септембру и организациона структура је 
усаглашена са процесима у школи и описом 
појединих радних места. Извршене су 
одређене измене у организационој структури 
и прерасподела послова у складу са 
решењима директора. Додељени су послови и 
задужења запосленима у складу са њиховим 
компетенцијама, решењима о структури 40-
часовне радне недеље за наставнике.  
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Делегирање задатака и обавеза запосленима 
се врши континуирано у складу са потребама 
и проценама директора. 
Усаглашавањем свих елемената 
организационе структуре и делегирањем 
послова, врши се координација рада стручних 
органа, тимова и организационих јединица и 
појединаца, а редовним праћењем се 
унапређује и усклађује са актуелним 
потребама. 
Обезбеђена је ефикасна комуникација на 
свим нивоима кроз унапређење електронске 
платформе за комуникацију и сарадњу за 
запослене. Комуникација са ученицима и 
родитељима се одвија у складу са процесима 
који се у школи реализују што обезбеђује 
правовремено достављање информација 
свима којима су оне потребне. Директор се 
посебно стара да све релевантне информације 
правовремено стигну до ученика и родитеља 
и труди се да се користе расположиви канали 
комуникације и да се она континуирано 
унапређује у складу са планом развојних 
активности. 

Организовање израде ИОП У складу са 
ГПР и планом 

Тима за 
инклузију 

Ове школске године организована је израда 
ИОП-а за 18 ученика и они су усвојени на 
Педагошком колегијуму. Подаци о ученицима 
се налазе у запискику са састанка ПК и у 
документацији Тима. 

Организовање матурских и 
завршних испита  

Фебруар и у 
складу са 

календаром 
испита 

Именовање Испитног одбора и комисија за 
полагање, организовање припремне наставе и 
осталих активности у складу са правилницима. 
Праћење реализације припремне наставе и 
матурских и завршних испита у сарадњи са 
помоћницима директора и руководиоцима 
секторских тимова.  

Координација свих активности у 
вези са реализацијом пројеката 
у школи 

По потреби Током првог и другог полугодишта 
реализоване су активности у оквиру Пројекта 
државне матуре, пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, пројекта „Дигитална 
школа – европски пилот програм“, Школе за 
бољи квалитет ваздуха: заједничко праћење 
квалитета ваздуха, СТЕМ образовање и 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

омладински активизам у Србији, а током првог 
полугодишта школа је успешно аплицирала за 
пројекат Регионалног челенџ фонда, пројекат 
Иновације у настави и учењу Европске 
фондације за обуке и пројекат Успостављања 
система финансијског управљања и контроле у 
школама. Директор координира свим 
активностима у вези реализације пројеката у 
школи. 

Праћење примене привременог 
распореда часова, организовање 
израде распореда свих видова 
наставе и ваннаставних 
активности 

Септембар - 
октобар 

Континуирано је праћена реализација 
образовно – васпитног  рада током периода 
привременог распореда у сарадњи са ППС и 
одељењским старешинама, као и предметним 
наставницима, како би се уочиле потребе и 
могућности за побољшање у складу са 
потребама ученика и наставног процеса. 

Иницирање корекције 
распореда и усвајање сталног 
распореда часова 

Септембар - 
октобар 

На основу праћења примене распореда у 
сарадњи са предметним наставницима, ППС, 
одељењским старешинама, извршене су 
корекције у распореду часова. Одељењска  
већа су 27. и 28. септембра 2021. године 
предложила директору да утврди распоред 
свих облика образовно – васпитног рада на 
основу препоруке Педагошког колегијума и 
утврђен је коначни распоред.  

Усмеравање и усклађивање 
рада стручних органа у школи 

У складу са 
ГПР 

На састанцима колегијума су детаљно 
планиране све активности и благовремено 
заказиване седнице стручних органа како би, у 
складу са својим надлежностима и ГПР, сваки 
орган реализовао на најадекватнији начин 
послове из свог домена и како би 
одговарајућа документа и одлуке биле донете 
у складу са прописима и потребама. 
Директор руководи седницама Наставничког 
већа и Педагошког колегијума и прати рад 
одељењских већа, стручних актива и тимова у 
школи у сарадњи са помоћницима директора, 
организатором практичне наставе, 
руководиоцима секторких тимова и стручним 
сарадницима. Седнице стручних органа се 
планирају и реализују у складу са ГПР. 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Организација уношења података 
у јединствени информациони 
систем просвете 

Континуирано 
и у складу са 

роковима који 
су одређени 

У сарадњи са секретаром, помоћницима 
директора, организатором ПН, шефом 
рачуноводства  и руководиоцима секторских 
тимова, директор је организовао, 
координирао и пратио уношење података у 
информациони систем. Одређене су 
одговорне особе за уношење података. 
Уношење података се врши редовно, по 
упутствима Министарства и у прописаним 
роковима. 

Организовање израде 
распореда часова за наредну 
школску годину 

Јун-август У сарадњи са помоћницима директора, 
организатором ПН и руководиоцима 
секторских тимова, одређен је тим за израду 
распореда часова, подељена задужења. 
Помоћници директора пружали су помоћ и 
подршку члановима тима. 

Организација рада по 
кабинетима 

Септембар , 
август 

У складу са мерама заштите током пандемије, 
током првог полугодишта и почетком другог, 
настава у школи се одвијала тако да је свако 
одељење распоређено у једну учионицу у 
којој борави током боравка у школи, а 
рачунарски кабинети, специјализоване 
учионице и радионице се користе за 
реализацију вежби и практичне наставе. Од 
21. марта прешло се на кабинетску наставу. 
Предметни наставници, одељењске 
старешине и редари се старају о поштовању 
договорених правила, а директор прати и, по 
потреби, интервенише уколико се појаве 
проблеми или нови предлози о унапређењу 
рада. 

Организација прославе Школске 
славе 

Октобар - 
јануар 

Реализовано је формирањем одбора за 
прославу, договарањем и упознавањем НВ и 
континуираним праћењем припрема за 
прославу у сарадњи са СВ, секцијама, 
тимовима и Ученичким парламентом. Због 
примене мера заштите у условима пандемије 
Школска слава је организована на начин који 
је био примерен актуелним условима 
(ломљење колача у школи, онлајн програм 
прославе). 

Организација Дана ваннаставних 
активности 

Март  У сарадњи са помоћницима директора, 
организатором ПН, ППС и руководиоцима 
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Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

секторских тимова, 14. маја организован је 
Дан отворених врата школе – дан за 
ваннаставне активности, када су школске 
секције промовисале свој рад и представиле 
школу будућим средњошколцима и њиховим 
родитељима. Тог дана обележен је и Дан 
демократске културе, 

Организација презентације 
школе ученицима основних 
школа 

Април - мај У сарадњи са тимом за промоцију школе, 
стручним већима, помоћницима директора, 
организатором ПН, ППС и руководиоцима 
секторских тимова, презентација школе 
ученицима основних школа реализована је 
уживо у школи кроз посете школи на часовима 
технике и технологије, током Дана отворених 
врата школе, одласка у сеоске и удаљене 
основне школе, али и путем школског сајта, 
школске Фејсбук и Инстаграм странице.  

Организовање екскурзија за 
ученике 

У скаду са 
планом који 

усвоји НВ 

Током првог полугодишта није било 
активности везаних за организовање 
екскурзија у складу са епидемиолошким 
мерама МПНТР. Током другог полугодишта 
започета је процедура организације 
екскурзије за ученике који ће наредне године 
бити четврти разред, у складу са препорукама 
МПНТР у условима пандемије. 

Организација и праћење 
реализације ученичких 
такмичења, сусрета и смотри 

У складу са 
календаром 

У сарадњи са помоћницима директора, 
организатором ПН, ППС и руководиоцима 
секторских тимова, а на предлог стручних 
већа, на НВ је усвојен распоред реализације 
школских такмичења. Подаци о реализованим 
такмичењима су саставни део анализе ГПР за 
прво и друго полугодиште. У школи је 
организовано републичко такмичење 
графичких школа Србије. 

Организовање испита за 
редовне и ванредне ученике  

У складу са 
календаром 

испита 

У овом полугодишту је реализован 
новембарски и започео је јануарско-
фебруарски испитни рок за ванредне ученике 
у сарадњи са председником испитних 
комисија, помоћницима директора, 
секретаром, административним радником 
задуженим за ванредне ученике. Извештај за 
новембарски рок усвојен је на седници НВ у 
децембру. 



    
Техничка школа Извештај о раду школе 
Ужице Школска 2021/2022. 

 

© Техничка школа Ужице  Страна 198 од 321 

Извештај о раду школе 2021 2022  

 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

У другом полугодишту за редовне ученике 
завршних разреда, односно осталих разреда  
организовани су испити (матурски, завршни, 
поправни, разредни и допунски) у  јунском 
или августовском испитном року, односно 
другим роковима уколико се ради о 
допунским испитима. За ванредне ученике 
организован је јануарско – фебруарски, 
априлски и јунски испитни рок. Извештаји су 
усвојени на седницама НВ. 

Осигурање квалитета рада кроз 
континуирано праћење 
вредновања свих области 
квалитета и реализације мера  
за побољшање рада у областима 
Програмирање, планирање и 
извештавање и Организација 
рада школе, управљање 
људским и материјалним 
ресурсима у складу са законом и 
правилницима 

У складу са 
планом 

самовреднова
ња 

Учешће у самовредновању и разним 
облицима екстерног вредновања реализује се 
континуирано у сарадњи са тимом за 
самовредновање, менаџерима квалитета, 
помоћницима директора, кроз извештавање и 
информисање на наставничком већу и 
педагошком колегијуму које је реализовано у 
складу са ГПР. 
Истовремено се прати и реализација мера за 
унапређење на основу резултата испитивања 
задовољства запослених. 
У складу са Извештајем о спољашњем 
вредновању рада школе које је извршено 
током школске 2012/2013. године сачињен је  
план побољшања квалитета рада, а 
активности се реализују у оквиру реализације 
новог развојног плана школе. Директор кроз 
извештаје о реализацији новог РПШ прати 
реализацију мера за побољшање квалитета 
рада. 
Школа је учествовала у Пројекту државне 
матуре. 

Учешће у избору области и 
изради програма 
самовредновања рада школе 

Август - 
септембар 

У сарадњи са тимом за самовредновање 
почетком школске године израђен је програм 
самовредновања рада  школе који је саставни 
део ГПР-а. Област самовредновања биће 
изабрана крајем школске године. 

Праћење припремања 
наставника за наставу 

Током 
школске 
године  

Током првог полугодишта директор је 
остварио увид у припремање наставника у 
оквиру инструктивно – педагошког рада, у 
сарадњи са ППС, помоћницима директора и 
руководиоцима сектора. 
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Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Праћење примене 
индивидуалног образовног 
плана 

Периодично  У првом полугодишту су усвојени ИОП-и на 
Педагошком колегијуму, а периодично ће се 
пратити у складу са прописима. 
На састанку Педагошког колегијума одржаног 
у марту чланови ПК су упознати са  
постигнућима ученика који се школују по ИОП-
у. Подаци о ученицима се налазе у записнику 
са састанка ПК од 31.3. и у документацији 
Тима. 

Праћење и процена примене 
нових наставних метода 

Током 
школске 
године 

Остварује се приликом посете часовима, али и 
праћењем реализације угледних часова и 
дискусија и анализа у оквиру СВ кроз 
записнике и у  сарадњи са помоћницима 
директора, организатором ПН, ППС и 
руководиоцима секторских тимова. 
У оквиру извештаја о реализацији 40-о 
часовне радне недељеза прво полугодиште, 
наставници су вршили самопроцену у погледу 
примене нових наставних метода, а детаљна 
анализа ће се реализовати у јуну месецу. 

Праћење и процена ефеката 
примене искустава са семинара 
и обука запослених 

Јун  На основу извештаја члана Педагошког 
колегијума, у сарадњи са тимом за стручно 
усавршавање, припремање извештаја и 
презентовање  НВ и ШО. На седници НВ 
одржаној крајем јуна разматран је Извештај  
директора о стручном усавршавању 
наставника и стручних сарадника  са анализом 
резултата примене стечених знања и вештина, 
који је припремњен у сарадњи са тимом за 
стручно усавршавање. Извештај о стручном 
усавршавању ће бити допуњен за период до 
31.8. и чиниће саставни део Извештаја о 
реализацији ГПР-а. 

Праћење и процена реализације 
плана стручног усавршавања 
запослених 

Тромесечно  Реализује се на основу извештаја члана 
Педагошког колегијума, у сарадњи са тимом 
за стручно усавршавање. На ПК у децембру је 
презентован извештај за први тромесечни 
период на основу извештаја наставника који 
се налазе на електронској платформи. У 
складу са новим Правилником о сталном 
стручном усавршавању и напредовању у 
звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника којим је предвиђено да члан 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Педагошког колегијума задужен за праћење 
остваривања плана стручног усавршавања о 
томе два пута годишње извештава директора, 
праћење реализације плана стручног 
усавршавања, реализовано је у складу са 
правилником. На ПК у јуну презентован је 
извештај за претходни период. На седници НВ 
одржаној крајем јуна разматран је извештај  о 
стручном усавршавању наставника и стручних 
сарадника  и анализа резултата примене 
стечених знања. 

Праћење и процена испитивања 
и оцењивања ученика 

На класиф. 
периодима 

У сарадњи са помоћницима директора, ППС и 
ОВ, на седницама одељењских већа се 
анализира, дискутује и предлажу мере за 
унапређивање ове области.  
На стручним већима је извршено 
уједначавање критеријума оцењивања и 
припрема иницијалног тестирања ученика, у 
складу са Правилникомо оцењивању. 
Педагошки колегијум је разматрао примену 
Правилника о оцењивању и дао препоруке 
одељењским већима о распореду писмених 
провера ученика. На седницама одељењских 
већа на првом, другом и трећем  
класификационом периоду утврђен је 
распоред писмених провера за наредни 
класификациони период и истакнут на 
електронској платформи школе. Директор 
подстиче стручне органе кроз презентовање 
примера добре праксе, да прате и предлажу 
промене у овој области ради унапређивања. 
Примена електронског дневника омогућила је 
ефикасније праћење оцењивања ученика.  

Увид у тимски рад наставника у 
стручним већима, стручним 
активима, одборима и др. 

Јануар, јун Директор је пратио рад тимова у сарадњи са 
руководиоцима секторских тимова и 
руководиоцима тимова, на основу чега истиче 
примере доброг рада и подстиче тимове да 
унапређују свој рад. Директор кроз праћење 
присуства чланова састанцима и кроз 
извештаје у оквиру анализе ГПР остварује 
потпунији увид у рад тимова. Континуирано 
сагледавајући проблеме у раду тимова, 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

директор предузима мере да се тај рад 
унапреди у још већој мери. 

Праћење понашања ученика и 
њиховог доживљавања школе 

Током 
школске 
године 

Осим података које добија сарадњом и 
увидом у рад Ученичког парламента, директор 
и кроз неформалне облике комуникације са 
ученицима добија информације о њиховом 
доживљавању школе како би предузео 
одговарајуће кораке за унапређење у свим 
ситуацијама у којима је то могуће.  
Директор је активно учествовао у раду 
одељењских већа како би имао целовиту 
слику о понашању ученика и подстакао мере 
за корекцију на нивоу група (одељења) или 
појединачно. 
Директор је по потреби водио разговоре са 
ученицима и њиховим родитељима у вези 
понашања ученика у ситуацијама када су 
одељењске старешине и сарадници сматрали 
да је потребно његово непосредно учешће, 
као и разговоре које су иницирали ученици и 
родитељи. 

Праћење сарадње са 
родитељима и њиховог 
доживљавања школе 

Током 
школске 
године 

У сарадњи са Саветом родитеља. 
Пратећи рад и сарадњу одељењских 
старешина, предметних наставника , 
психолошко- педагошке службе и других 
запослених са родитељима,  директор је имао 
увид у квалитет сарадње са родитељима и 
реализацију програма сарадње са  породицом.  
Директор је пратио реализацију родитељских 
састанака, а посебно састанке у одељењима 
првог разреда који се школују по дуалном 
систему образовања, којима су присуствовали 
родитељи, ученици и ментори из компанија и  
на којима су потписани уговори између 
родитеља, школе и компанија, родитељи 
упознати са обавезама и одговорности 
ученика и разговарано о безбедности ученика. 

Прикупљање података о упису 
матураната на високе школе и 
факултете  

Током 
школске 
године 

У сарадњи са тимом за каријерно вођење и 
саветовање и одељењским старешинама које 
су извеле завршне разреде, реализује се 
прикупљање података, ради попуњавања 
педагошког картона којим се бави тим за 
самовредновање. 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Тим за каријерно вођење и саветовање 
прикупио је податке о упису ученика на високе 
школе и факултете, а крајем другог 
полугодишта анкетирани су ученици завршних 
разреда у вези са својим даљим 
професионалним намерама након завршеног 
школовања. 

Контрола рада установе- свих 
организационих јединица и 
запослених 

У складу са 
планираним 
роковима 

Организовани су процеси праћења, 
извештавања и анализе резултата у складу са 
прописима и ГПР (тромесечни извештаји о 
стручном усавршавању, анализа успеха 
ученика на првом класификационом периоду, 
извештаји са такмичења и др.). 
Анализирају се резултати и предузимају 
корективне мере кроз разматрање на 
стручним органима (ОВ, СВ, ПК, НВ). Извештаји 
и анализе су саставни део анализе ГПР у 
првом и другом полугодишту. 

Упознавање одговарајућих 
органа са извештајима и 
резултатима рада и 
корективним мерама 

У складу са 
планираним 

или 
прописаним 

роковима 

Реализује се у складу са планом кроз 
извештавање Школског одбора, Наставничког 
већа, Савета родитеља и др. са одговарајућим 
извештајима (стручно усавршавање, 
самовредновање, остваривање развојног 
плана, реализација ГПР, Извештај о раду 
школе, Извештај о раду директора и др.) 
Директор се стара о благовременом 
обавештавању запослених о свим питањима 
од интереса за рад установе, које се реализује 
се путем школске платформе за комуникацију 
и размену информација, путем огласне табле у 
наставничкој канцеларији и ЛЦД монитора у 
холу школе, на састанцима стручних органа и 
кроз индивидуалне разговоре. 

Управљање информационим 
системом школе 
 

Континуирано  Континуирано  се врши праћење 
функционисања електронске платформе за 
комуникацију и размену информација и 
реализацију наставе и стално се врши 
унапређивање. Обезбеђени су материјали и 
по потреби обуке за нове запослене и 
пружање подршке у коришћењу; посебно се 
посвећује пажња правовременом 
информисању запослених, у сарадњи са 
тимом за информатизацију, помоћницима 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

директора, организатором практичне наставе, 
секретаром и менаџерима квалитета.  
Школа користи електронски дневник. 
Директор је почетком првог полугодишта 
именовао задужене особе за уношење 
података у информациони систем ЈИСП и 
континуирано прати и координира ове 
активности. 

Развијање и реализација 
система осигурања квалитета 
рада установе 

Континуирано 
у складу са 
развојним 

планом 

У сарадњи са СА за развојно планирање, 
тимом за самовредновање  и менаџерима 
квалитета сачињене су процедуре управљања 
квалитетом у областима за које је планирано 
побољшање, извршене поделе задужења, и 
кроз извештавање на стручним органима се 
прати процес самовредновања;  рад  тимова у 
сектору за обезбеђивање квалитета и других 
тимова се организује тако да обезбеђује 
реализацију циљева и задатака развојног 
плана и активности предвиђених ГПР. 
Посебан акценат се ставља на делегирање 
послова и одговорност сваког запосленог који 
преузима обављање одређених задатака. 
Процеси се планирају тако  да се доприноси 
томе да се одлуке доносе тамо где се процеси 
одвијају, из чега и проистиче обавеза и 
одговорност запослених за реализацију 
договорених циљева. 
На крају другог полугодишта у школу је уведен 
систем финансијског управљања и контроле 
(ФУК) и сви запослени су упознати са 
процедурама и ризицима. 
На седници НВ крајем јуна наставници су 
попуњавали упитник за утврђивање степена 
задовољства наставног кадра нашом школом, 
а резултати су упоређени са претходним 
анализама и чиниће саставни део Извештаја о 
реализација ГПР-а. 

Анализа успешности ученика на 
завршним и матурским 
испитима 

У складу са 
ГПР 

На стручним органима разматран је успех 
ученика на завршном и матурском испиту, а 
успех ученика на завршном и матурском 
испиту је саставни део Извештаја о 
реализацији ГПР школе. 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Помоћ ученицима у 
остваривању њихових права и 
дужности, ученицима 
путницима, социјално 
угроженима, даровитим, као и 
онима с проблемима у учењу 
или прилагођавању на школски 
кућни ред 

По потреби  У складу са запажањима наставника,  стручних 
служби и органа, на основу обраћања ученика 
и родитеља, на предлог Ученичког 
парламента, директор је предузимао 
активности у овој области. Обавио је више 
разговора са родитељима и ученицима, са 
представницима Ученичког парламента је 
договорио и подржао предложене акције. По 
потреби је успостављана сарадња са 
спољашњом заштитном мрежом у циљу 
пружања помоћи и подршке ученицима и 
њиховим породицама у превазилажењу 
здравствених, социјалних и других потреба. 

Праћење унапређења квалитета 
рада школе на основу Извештаја 
о спољашњем вредновању 

У складу са 
планом 

Праћење реализације акционог плана се 
одвија у складу са планираним активностима 
и роковима и саставни је део анализе 
реализације ГПР у првом и другом 
полугодишту. 

Унапређење сарадње са 
Ученичким парламентом кроз 
организовање заједничких 
састанака и предлоге 
парламента за  повећање 
учешћа ученика у  животу и раду 
школе 

Током 
школске 
године 

У сарадњи са тимом за подршку ученицима и 
председништвом Парламента, у оквиру 
стручних органа и органа управљања, 
директор је редовно сарађивао са 
представницима Парламента. Предложене 
активности и акције парламента су подржане. 
Ангажовање ученика се подстиче и афирмише 
кроз похваљивање и истицање ученика који 
активно учествују у животу и раду школе, а у 
оквиру прославе Савиндара похваљени су 
ученици који су се истакли својим 
ангажовањем, на предлог секција и тимова.   
Директор се стара о благовременом и 
континуираном обавештавању ученика о свим 
питањима од интереса за рад школе. Ученици 
се обавештавају на часовима одељењског 
старешине/одељењске заједнице, путем 
индивидуалних разговора у ППС, огласних 
табли и ЛЦД монитора у холу школе, сајта 
школе, школске електронске платформе... 
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3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Планирање људсих ресурса Септембар – 
октобар  

Јун- август 

Сагледавање дефицитарних и суфицитарних 
кадрова, утврђивање потребе за преузимањем 
запослених и/или оглашавањем радних места је 
реализовано у складу са планом.  
Извршено је споразумно преузимање 
запосленог ангажованог на пословима 
секретара школе у сарадњи са ОШ „Слободан 
Секулић“. 
Спроведен конкурс током првог полугодишта за 
радно место на неодређено време за 50% 
наставника електротехничке групе предмета и 
конкурс на одређено време за наставника 
металуршке групе предмета ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана. 
Током другог полугодишта спроведени су 
конкурси за радна места наставника машинске 
групе предмета на неодређено за 100%, 
наставника електротехничке групе предмета на 
неодређено за 50% и наставника практичне 
наставе у машинству на неодређено за 100%. 
Током првог и другог полугодишта, због већег 
броја наставника на боловању у условима 
епидемије, недостатка стручног кадра, потребе 
да се замене обезбеде у кратком временском 
року и незаинтерсованости потенцијалних 
кандидата да заснују радни однос на краћи 
временски период учињени су велики напори 
да се благовремено заступи настава.  

Спровођење поступка 
пријема запослених у радни 
однос 

По потреби На конкурсу на неодређено време за 50% 
наставника електротехничке групе предмета 
није извршен избор јер није било стручних 
кандидата. Током првог полугодишта спроведен 
је конкурс за радно место на одређено време  
за наставника металуршке групе предмета ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана. 
Током другог полугодишта спроведени су 
конкурси за радна места наставника машинске 
групе предмета на неодређено за 100%, 
наставника електротехничке групе предмета на 
неодређено за 50% и наставника практичне 
наставе у машинству на неодређено за 100%. 
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3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Директор је именовао конкурсну комисију која 
је радила у складу са Законом и одговарајућим 
правилницима. 
Током првог и другог полугодишта, због већег 
броја наставника на боловању у условима 
епидемије, недостатка стручног кадра, потребе 
да се замене обезбеде у кратком временском 
року и незаинтерсованости потенцијалних 
кандидата да заснују радни однос на краћи 
временски период учињени су велики напори 
да се благовремено заступи настава. 

Обезбеђивање услова за 
увођење приправника у посао  

По потреби Све активности у овој области се реализују у 
сарадњи са стручним органима: одређивање 
ментора, праћење реализације програма 
увођења приправника у посао, одређивање 
координатора менторског рада.  
У првом полугодишту именовани су ментори 
следећим наставницима: Стефану Ракићу – 
Павле Гавриловић, Марији Петковић – Ивана 
Марјановић, Драгану Мијатовићу – Чедомир 
Југовић, Саши Даниловићу – Бранко 
Димитријевић, Весни Владисављевић – Зорица 
Ђурић и Михаилу Аџићу – Светлана Петровић. 
Часове за проверу савладаности програма 
увођења у посао приправника одржали су Рада 
Марковић, Зоран Јоксимовић, Момир Бабић, 
Благоје Симић и Марија Ђокић. 

Обезбеђивање услова за 
увођење наставника 
почетника у посао  

По потреби По потреби се одређују наставници који ће 
пружати подршку наставнику почетнику у 
сарадњи са СВ и НВ. Крајем августа организована 
је тродневна обука за подршку наставницима 
почетницима у планирању и реализацији 
наставе, оцењивању и другим тема важним за 
рад наставника. 

Обезбеђивање услова и 
подстицање професионалног 
развоја запослених 

Континуирано, 
у складу са 

планом 
стручног 

усавршавања  

Активности се реализују у складу са планом, у 
сарадњи са тимом за стручно усавршавање и 
реализацијом планираних активности у оквиру 
стручних органа и тимова: подстицање и 
праћење израде личних планова 
професионалног развоја, омогућавање 
различитих облика стручног усавршавања у 
школи и ван ње на основу плана стручног 
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3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

усавршавања и у складу са могућностима 
школе. 

Стварање позитивне и 
подржавајуће радне 
атмосфере ради 
унапређивања међуљудских 
односа 

Континуирано  Директор се континуирано труди да давањем 
личног примера и постављањем високих 
професионалних стандарда доприноси овом 
аспекту. 
Стално подстицање професионалне сарадње и 
тимског рада присутно је у свим сегментима 
школског живота. 
Указивањем поверења запосленима 
делегирањем послова и задатака подиже се 
самопоуздање запослених и подстиче њихова 
професионална афирмација у оквиру школе и 
ван ње. Запослени се подстичу да на стручним 
органима и тимовима износе своја искуства, да 
негују колегијалност и помажу једни другима у 
савладавању препрека и унапређењу рада. 
Охрабривање и подршка за остваривање 
очекиваних резултата пружају се кроз дискусију 
на стручним органима и подстицање да дају свој 
максималан допринос у остваривању 
постављених циљева. Директор прати и 
анализира резултате упитника о задовољству и 
планира активности у циљу пружања подршке 
запосленима у професионалном развоју и 
побољшању материјалних услова рада у школи. 

Праћење и вредновање рада 
запослених, мотивисање и 
награђивање за постигнуте 
резултате 

Континуирано  Реализује се организацијом и остваривањем 
педагошко – инструктивног  увида и праћења 
образовно - васпитног рада од стране директора 
и стручних служби, као и кроз мотивационе 
разговоре са запосленима. У сарадњи са ППС, 
помоћницима директора и руководиоцима 
секторских тимова, током првог полугодишта 
реализоване су посете часовима наставника 
приправника.  
На седницама НВ и других  органа, директор 
похваљује рад запослених који се посебно 
ангажују (ментори ученика који су постигли 
значајне резултате на такмичењима, 
ангажовање на промоцији школе и друго) 

Посета часова редовне 
наставе: 

Октобар – мај  У сарадњи са ППС, помоћницима директора и 
руководиоцима секторских тимова, директор је 
у оквиру педагошко – инструктивног рада у 
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3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

-2 часа општеобразовних 
предмета 
-2 часа стручних предмета 
-4 часа практичне наставе 

првом и другог полугодишту посетио следеће 
часове:  

- Момир Бабић, Опрема погон и 
управљање мехатронским системима, 
25.11.2021. у 3е3 одељењу;  

- Благоје Симић, Ручна и машинска 
обрада, 9.12.2021. године у 1м3 
одељењу;  

- Зоран Јоксимовић, Израда намештаја, 
26.11.2021. године у 2д одељењу, 2 часа; 

- Рада Марковић, Израда намештаја,  
26.11.2021. године у 3д одељењу, 2 часа;   

- Марија Ђокић, Ликовна култура, 
20.6.2022. у 2м2 одељењу; 

- Весна Зечевић, 1мг, Основе машинства 
- Бранкица Антонијевић, Математика, 4e2, 

23.5.2022.  

Посета часовима допунског 
рада – 2 часа 

У другом 
полугодишту 

Директор је посетио 2 часа допунског рада у 
сарадњи са ППС и помоћницима директора 

Посета часовима додатног 
рада – 2 часа 

У другом 
полугодишту 

Директор је посетио 2 часа додатног рада у 
сарадњи са ППС и помоћницима директора 

Посета ваннаставним 
активностима: 
-2 часа секција 

У другом 
полугодишту  

У сарадњи са ППС и помоћницима директора 
директор је пратио рад свих секција у школи и 
посетио 2 часа секције: рецитаторско – драмске 
и шаховске секције. 

Праћење реализације 
угледних часова/активности у 
школи 

Током школске 
године, према 
плану СВ и на 

НВ 

У сарадњи са ППС, помоћницима директора, 
организатором ПН, руководиоцима секторских 
тимова, обавештавање о реализацији угледних 
часова се врши истицањем на огласној табли на 
основу чега директор има увид у планирање и 
реализацију угледних часова. Већина часова је 
планирана за друго полугодиште. Увидом у 
записнике стручних већа, директор прати 
активности везане за дискусију и анализу 
одржаних угледних часова.  

Посета часовима одељењског 
старешине у циљу припреме 
екскурзије 

У зависности 
од реализације 
екскурзија – по 

потреби 

У сарадњи са одељењским старешинама 
започело се са припремним активностима за 
реализацију екскурзије ученика који ће наредне 
године бити завршни разред. 

Индивидуализација 
руковођења кроз упознавање 
личности појединаца, 
препознавање криза и 

Континуирано  У сарадњи са помоћницима директора, 
организатором ПН и руководиоцима секторских 
тимова, директор се континуирано информише 
о специфичностима сваког запосленог. У 
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3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

тешкоћа, пружање подршке и 
мотивисање запослених 

консултацији са сарадницима, предузима 
одговарајуће кораке и мере, углавном кроз 
разговоре, а пратећи потребе запосленог.  

Помоћ наставницима и 
стручним сарадницима у 
сврху побољшања њихове 
ефикасности и креативности 

Континуирано  Директор је обавио више разговора са 
запосленима у складу са личним и запажањима 
сарадника или на основу обраћања наставника у 
оквиру којих је запосленима дао сугестије и 
подршку за унапређење рада.  
На седницама стручних органа, директор је, 
кроз дискусије, запосленима упутио очекивања, 
могућности и смернице за креативно 
укључивање у активности и процесе који се 
реализују у школи. О свим мерама информише 
и орган управљања. 

Праћење унапређивања 
образовно-васпитног рада 
 

Континуирано  Реализује се кроз праћење активности 
планираних акционим планом за реализацију 
Развојног плана школе, праћење мера за 
унапређивање квалитета рада на основу 
спољашњег вредновања и самовредновања, као 
и праћење осталих мера за унапређење рада 
школе. Директор прати дигитализацију 
школских процеса и активности из примену 
Офис 365 платформе. Електронски дневник 
омогућава директору да прати процесе 
реализације наставе и оцењивања. 
Директор континуирано прати реализацију 
планираних активности у овој области кроз 
сарадњу са тимовима, а реализација је саставни 
део анализе ГПР. 

 

4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Помоћ родитељима и 
старатељима у сврху 
остваривања њихових 
школских права и пуног 
учешћа и саодговорности у 

По потреби  У складу са запажањима наставника,  стручних 
служби и органа, код појачаног васпитног рада 
са учеником или на основу обраћања ученика 
и/или родитеља, директор је предузимао 
активности у овој области и обављао разговоре 
са родитељима или пружао помоћ 
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4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

образовно- васпитном 
процесу 

сарадницима. У документацији ППС и 
одељењских старешина се налазе подаци о 
ангажовању директора у овој области. По 
потреби, директор је сарађивао са секретаром у 
циљу пружања информација и савета 
родитељима. 

Организовање заједничких 
активности ученика, 
наставника и родитеља 

У складу са ГПР Сарадња је реализована у оквиру рада школских  
тимова, подршке родитеља ваннаставним и 
промотивним активностима школе. 

Старање о редовном 
извештавању 
родитеља/старатеља и 
обавештавање родитеља о 
свим питањима од интереса 
за рад установе у школској 
години 

Према 
календару 

родитељских 
састанака, 
састанака 

Савета 
родитеља и 

континуирано 

Директор се старао о обавештавању родитеља о 
свим питањима од интереса за рад школе. 
Обавештавање родитеља врши се на 
састанцима Савета родитеља, родитељским 
састанцима и индивидуалним разговорима у 
сарадњи са одељењским старешинама и ППС, 
путем огласне табле и ЛЦД монитора у холу 
школе и сајта школе. Посебну пажњу директор 
је посвећивао организовању родитељских 
састанака и припреми информација за 
родитеље/старатеље, омогућавање приступа 
родитељима подацима у е-дневнику, 
извештавање о напредовању њихове деце, 
утврђивању процедура за благовремено 
достављање обавештења о изостајању ученика 
и др. у сарадњи са ОС, ППС и секретаром. 
Припремљени су материјали за одељењске 
старешине како би сви родитељи добили 
одговарајуће информације о раду школе, 
активностима тимова, самовредновању, 
променама у закону и сл. Комуникација са 
родитељима и информисање родитеља 
одвијало се и преко школске платформе Тимс и 
путем мејлова. 

Старање о информисању 
родитеља о члановима и раду 
тима за заштиту, терминима 
одељењских старешина за 
индивидуални пријем 
родитеља и друго 

Септембар и 
даље 

континуирано  

Преко огласне табле за родитеље, монитора у 
холу, на Савету родитеља, у сарадњи са 
психолошко-педагошком службом и 
секретаром, руководиоцем Тима за ЗДНЗЗ 
реализовано је обавештавање родитеља у овој 
области. На видном месту у холу школе налази 
се обавештење са именима чланова тима за 
заштиту од ДНЗЗ. 
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Унапређивање 
комуникацијских вештина 
запослених ради њихове 
сарадње са 
родитељима/законским 
заступницима ученика 

Континуирано  Уочавање проблема у комуникацији и, по 
потреби,  пружање помоћи запосленима у 
њиховом превазилажењу обављано је кроз 
разговоре и навођење конкретних примера, не 
само када су у питању наставници, већ и 
запослени у администрацији. Сви уочени 
проблеми се благовремено решавају, а  
запослени се подстичу на континуирано 
усавршавање у области комуникације. 

Пружање подршке раду 
Савета родитеља 

У складу са ГПР Сарадња у припреми састанака, учешће у раду, 
редовно информисање у сарадњи са ППС и 
секретаром, реализовано је у складу са планом. 

Упознавање Савета родитеља 
са извештајем о свом раду 

Септембар Директор је презентовао Извештај о свом раду у 
претходној школској години на састанку Савета 
родитеља одржаном 15.9.2021. године, а 
Извештај о раду у првом полугодишту на 
састанку Савета родитеља одржаном 25.2.2022. 

Редовно информисање 
Школског одбора о свим 
битним аспектима рада 
школе и развоја васпитно-
образовне политике и праксе 

Према плану 
рада Школског 

одбора 

Реализовано је излагањем на састанцима 
Школског одбора, укључивањем чланова у 
одговарајуће органе и тимове, редовним 
извештавањем, што је и саставни део записника 
о раду Школског одбора. 

Презентовање података 
Школском одбору о 
резултатима постигнућа 
ученика и мерама за 
побољшање квалитета рада 

У складу са 
планом рада 

Школског 
одбора 

Реализовано је извештавањем на састанцима у 
сарадњи са стручним службама, органима и 
тимовима. Подаци се налазе у записницима ШО, 
а реализоване активности су саставни део 
анализе реализације ГПР за прво и друго 
полугодиште. 

Припрема елемената за 
одлуке Школског одбора и 
омогућавање услова за 
обављање послова ШО 
предвиђених законом, у 
складу са овлашћењима 
директора 

У складу са 
планом ШО и 

по потреби 

У сарадњи са секретаром и  помоћницима  
директора  и Наставничким већем све 
планиране и потребне активности су 
благовремено извршене.  

Припрема предлога за 
именовање чланова Стручног 
актива за развојно планирање 
на ШО 

Септембар  У сарадњи са помоћницима директора, 
руководиоцима секторских тимова и 
Наставничким већем реализовано у септембру. 

Старање о благовременом 
подношењу годишњег 
извештаја о реализацији 

У складу са 
законом 

У сарадњи са стручним органима и тимовима у 
школи, у септембру је Школском одбору и 
Савету родитеља презентован извештај о 
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Начин, време и место реализације 

годишњег плана рада и 
других извештаја 

реализацији ГПР за претходну годину. Школски 
одбор је у другом полугодишту разматрао и 
друге извештаје у складу са прописима, а до 
краја школске године разматраће и преостале 
извештаје  (о стручном усавршавању, 
самовредновању). 

Сарадња са синдикатима У складу са 
законом  

Омогућавањем услова за рад у складу са 
прописима, позивањем на седнице органа 
управљања, образовањем одговарајућих 
комисија, благовременим информисањем о 
питањима од значаја за синдикат и друго 
реализује се сарадња са представницима 
синдиката. 

Одржавање конструктивних 
односа са представницима 
државне управе и локалне 
самоуправе ради 
задовољења материјалних, 
финансијских и других 
потреба школе 

Континуирано  Сарадња кроз контакте, састанке, посете и др. се 
одвијала континуирано и у складу са потребама. 
Директор је присуствовао састанцима који су 
организовани у локалној самоуправи, активно 
учествовао у раду и реализовао договорене мере 
и активности у складу са закључцима и 
упутствима. Садржаји рада су углавном били 
фокусирани на финансирање и планирање уписа 
за наредну школску годину. 
У сарадњи са Градом реализује се пројекат 
„Успостављање система финансијског 
управљања и контроле“, а уз подршку МПНТР и 
Града Ужица реализује се пројекат Регионалног 
челенџ фонда.  
Као члан Комисије за развој и спровођење 
дуалног образовања, образоване ради 
спровођења и унапређивања дуалног 
образовања и трогодишњих вредновања 
остварених резултата учествовао је на 
електронској седници комисије одржаној 25.10. 
2021. 
Именован је за члана Радне групе за израду 
Нацрта закона о изменама и допунама закона о 
дуалном образовању и присуствовао је онлајн 
састанку 8.10.2021. године. Присуствовао је 
састанку Радне групе 19.8.2022. и 23.8.2022. у 
Београду. 
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Заједно са сарадницима присуствовао је састанку 
у ЗУОВ-у 25.2.2022. године у вези организације 
републичког такмичења графичких школа. 
Учествовао је на онлајн састанку који је 
организовала Школска управа Ужице 17.3.2022. 
године везаном за презентацију надзора у 
школама Златиборског округа. 
Пратио је организацију и реализацију пробне 
државне матуре (5-8. априла 2022. године). 

Успоствљање и одржавање 
добрих веза са локалном 
заједницом 

Континуирано Реализује се укључивањем у рад одговарајућих 
органа и тимова, формалним и неформалним 
облицима сарадње. Активна сарадња  са 
интерресорном комисијом се одвија кроз 
директне контакте и учешће у раду ППС. 
По потреби, школа ће омогућити да школски 
ресурси буду доступни локалној заједници, у 
складу са законом.  

Остваривање добрих веза с 
установама значајним за 
ефикасно васпитно 
деловање: са основним и 
средњим школама, 
здравственим установама, 
Центром за социјални рад, 
високошколским установама, 
културним, спортским и др. 
институцијама 

Континуирано  У сарадњи са помоћницима директора, 
организатором ПН, ППС, руководиоцима 
секторских тимова редовно су одржавани 
контакти са установама на основу договорених 
или потребних разматрања питања од 
заједничког интереса, а у складу са посебним 
програмима и планираним активностима. 
Остваривани су контакти са здравственим 
установама, Центром за социјални рад и 
Полицијском управом у вези пружања помоћи и 
подршке ученицима и њиховим родитељима у 
превазилажењу здравствених, социјалних и 
других потреба ученика. 
Током епидемије остварује се континуирана 
сарадња са Заводом за јавно здравље. 
У сарадњи са Центром за социјални рад, 
организован је родитељски састанак у 1д 
одељењу коме је присуствовао представник 
Центра, члан школског тима за заштиту од ДНЗЗ. 
У анализи реализације ГПР се налазе подаци о 
сарадњи у оквиру реализације посебних 
програма рада школе, као и програма сарадње 
са друштвеном средином. 
Заједно са педагогом школе присуствовао је 
састанку са представницима Педагошког 
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факултета 28.2.2022. године у вези отварања 
новог студијског програма факултета. 
Пратио је организацију поетско-музичког 
програма који је реализовала Техничка школа у 
сарадњи са Медицинском школом у Градском 
културном центру. 

Сарадња са социјалним 
партнерима, Националном 
службом за запошљавање, 
Привредном комором и др. 

Континуирано  Током првог полугодишта остварена је добра 
сарадња са социјалним партнерима, којој су 
поред директора допринели и организатори ПН, 
помоћник директора, руководиоци секторских 
тимова и ППС. Приликом планирања уписа за 
наредну школску годину директор је сарађивао 
са социјалним партнерима, а остварена је и 
добра сарадња и са Националном службом за 
запошљавање, Привредном комором и др.  
У оквиру пројекта Регионалног челенџ фонда 
остварена је сарадња са осам компанија 
металске индустрије које ће учествовати у 
суфинансирању пројекта. 
Посебно је била значајна сарадња са 
компанијама из области израде намештаја 
везана за имплементацију  образовног профила 
оператер за израду намештаја, као и сарадња са 
компанијама металског комплекса током 
имплементације образовног профила оператер 
за прераду метала. 
Директор је учествовао на онлајн конференцији 
„Дуално образовање – изазови и могућности 
током и након Covid-19“ у организацији 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и Швајцарско – српске трговинске 
коморе. 
Учествовао је на конференцији „Зелене 
перспективе развоја привреде и образовања“ у 
организацији МПНТР и ГИЗ-а у Београду 9 – 10. 
јуна 2022. године. 

Развијање сарадње са 
школама на националном 
нивоу, а посебно са  
Политехничком школом из 
Крагујевца и Техничком 
школом из Суботице, као и 

Континуирано  Сарадња са директором Политехничке школе из 
Крагујевца, као председником ЗМШ Србије и 
директором Техничке школе из Суботице на 
свим активностима у оквиру ЗМШ. 
У оквиру Заједнице машинских школа 
учествовао је у раду Управног одбора заједнице, 
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другим школама и 
институцијама 

на онлајн састанку одржаном 4.11.2021. и 
присуствовао Управном одбору и Скупштини 
Заједнице машинских школа одржаним 26-
27.11.2021. на Ртњу. Учествовао је на седници 
УО ЗМШС 11.2.2022. године у Ваљеву и на 
скупштини Заједнице 29.6.-1.7.2022. на 
Копаонику. Техничка школа је била домаћин 
регионалног такмичења машинских школа 9. 
априла 2022. године. Директор је присуствовао 
свечаном отварању Регионалног такмичења 
машинских школа у Новом Пазару 2.4.2022. 
године 
-У оквиру Заједнице електротехничких школа, 
учествовао је на састанцима Управног и 
Извршног одбора, одржаним 16.12.2021. 
године, 3.3.2022. године, 2.4.2022. и 15.5.2022. 
године у Београду. Присуствовао је скупштини 
Заједнице ЕШС 8. јула 2022. године у Кладову.  
- У оквиру Заједнице школа подручја рада 
шумарство и обрада дрвета, присуствовао је 
састанку одржаном 29.10.2021. на Гочу.  
-У циљу унапређења пословно- техничке 
сарадње присуствовао је састанку са 
представницима Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву, који је одржан 10. 
септембра 2021. године у Краљеву. 
-У оквиру припрема за организацију 
републичког такмичења у подручју рада 
графичарство, заједно са сарадницима 
22.12.2021. године посетио је Техничку школу 
„Милева Марић-Анштајн“ у Новом Саду. 
Техничка школа је била домаћин републичког 
такмичења графичких школа Србије 27-29. 
априла 2022. године. 

Развијање сарадње на 
регионалном и 
међународном нивоу, а 
посебно са Школским 
центром из Крања и Средњом 
школом из Битоља, као  и 
другим школама и 
институцијама 

Континуирано  Реализација се одвија у сарадњи са колегијумом 
и  стручним органима и тимовима. Тим школе 
на челу са директором посетио је током јуна 
Школски центар у Крању у циљу размене знања 
и примера добре праксе. 
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4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Старање о присуству школе у 
средствима јавног 
информисања ради 
промоције ученика, 
наставника и школе 

Друго 
полугодиште 

У сарадњи са тимом за промоцију школе, 
директор у средствима јавног информисања 
промовише активности школе у пројектима, 
успехе ученика на такмичењима и друге 
значајне активности које доприносе угледу 
школе у окружењу. 

Иницирање стручних служби 
и стручних тимова у изради 
пројеката и њиховој 
реализацији 

Према потреби У школи се реализују пројекти: Квалитетно 
образовање за све, Пројекат државне матуре, 
Дигитална школа – европски пилот програм. 
Током првог полугодишта  школа је успешно 
аплицирала за пројекат Регионалног челенџ 
фонда, пројекат Иновације у настави и учењу 
Европске фондације за обуке и пројекат 
Успостављања система финансијског управљања 
и контроле у школама, као и пријекат „Школе за 
бољи квалитет ваздуха: заједничко праћење 
квалитета ваздуха, СТЕМ образовање и 
омладински активизам у Србији“. Директор 
координира рад тимова у реализацији пројеката 
у школи и својим личним ангажовањем 
доприноси успешном аплицирању и 
реализацији пројеката. Директор је учествовао 
на онлајн састанку 20.4.2022. године у оквиру 
ДЕЦИДЕ пројекта ГИЗ-а. У оквиру Пројекта 
Квалитетно образовање за све учествовао је на 
тродневној обуци у Сокобањи у периоду 18-20. 
маја 2022. године. У оквиру пројекта Школе за 
бољи квалитет ваздуха учествовао је на онлајн 
састанку 2.3.2022. године. У оквиру пројекта 
Дигитална школа присуствовао је завршном 
сусрету и додели ознака 28.3.2022. године у 
Београду. 

Прослава Школске славе, 
Савиндана 

Јануар  Током првог полугодишта именован је одбор за 
организацију славе и планирање активности и 
програм. Активности су реализоване у складу са 
епидемиолошким мерама заштите. 
Свечана академија поводом прославе 
Савиндана, ове године је реализована онлајн 
програмом. Свечано ломљење колача 
обележено је у најужем кругу и уз поштовање 
свих мера спречавања ширења заразе вирус. 
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4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Програм који су припремили ученици школе, 
полазници музичке и драмске секције са својим 
професоркама, био је доступан преко званичних 
страница школе на друштвеним мрежама, као и 
сајту, у време назначено у агенди прославе. 
Ученици  који су се посебно залагали или 
истакли у одређеној области и предмету, на 
предлог наставника и одељенских старешина су 
похваљени, а њихова имена објављена су на 
сајту школе. 

 

5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 
ШКОЛЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Финансијски ресурси   

Израда и надзор примене 
буџета школе у складу са 
расположивим и планираним 
ресурсима 

У складу са 
прописима 

Пре почетка школске године извршена је израда  
предлога финансијског плана за 2022. и плана 
набавки за 2022. годину. Уз предлог 
финансијског плана урађена ји и пројекцијама 
за 2023. и 2024.годину, а у складу са упутством 
за припрему буџета локалних власти, фискалане 
стратегије за 2022. годину и предога Закона о 
буџету Републике Србије. 
Школа је доставила локалној самоуправи 
тражене податке за припрему програмског 
буџета. Током првог полугодишта усвојен је 
финансијски план за 2022 и план јавних набавки 
за 2022.годину. Усвојен је и интерни план 
набавки чија је вредност испод прага 
прописаног за спровођење поступка јавних 
набавки. 
Током другог полугодишта израђен је извештај 
о финансијском пословању за 2021. годину, 
тромесечни и шестомесечни извештај о 
извршењу буџета и извршење плана набавки за 
2021. годину. 



    
Техничка школа Извештај о раду школе 
Ужице Школска 2021/2022. 

 

© Техничка школа Ужице  Страна 218 од 321 

Извештај о раду школе 2021 2022  

 

5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 
ШКОЛЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Планирање финансијских 
токова 

Континуирано  Урађени су деветомесечни и дванаестомесечни 
извештај о извршењу буџета за наведене 
периоде. Током првог и другог полугодишта 
вршене су измене финансијског плана у складу 
са потребама на основу одлука Школског 
одбора. 

Управљање финансијским 
токовима 

Континуирано  Континуирано издавање благовремених и 
тачних налога за плаћања и наплате у складу са 
финансијским могућностима локалне 
самоуправе.  

Материјални ресурси   

Планирање развоја 
материјалних ресурса 

У предвиђеним 
роковима 

На основу потреба, али у складу са 
могућностима за прибављање ресурса 

Благовремено и ефикасно 
одржавање материјалних 
ресурса 

Континуирано  У складу са тачком 3. Материјално-техничких 
услова рада у Годишњем плану рада школе. 
Током првог полугодишта у школи вршене су 
поправке рачунарске опреме и интернет мреже. 
Током другог полугодишта у оквиру пројекта 
Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација МПНТР „Повезане школе“ 
извршено је развођење нове рачунарске жичне 
и бежичне мреже.  

Распоређивање материјалних 
ресурса према потребама 
оптималног извођења 
образовно-васпитног рада 

Континуирано  Врши се према потребама по званичном 
финансијском плану, а у складу са финансијским 
могућностима локалне самоуправе 

Сарадња са локалном 
самоуправом ради 
обезбеђења материјалних 
ресурса 

Континуирано Сарадња се одвија континуирано директним 
контактима, електронским путем, као и 
састанцима према потреби. 

Организовање јавних набавки Према потреби Надзор над процесом планирања и реализације 
ради обезбеђивања ефикасности и законитости. 
Током првог полугодишта није било 
реализованих јавних набавки. Током другог 
полугодишта реализована је јавна набавка за 
набавку електричне енергије. 

Праћење извођења радова у 
школи 

Према потреби Током првог и другог полугодишта у школи је 
вршено текуће одржавање електро инсталација, 
столарије, система централног грејања, 
водоводне и канализационе мреже, као и 
кречење простора по потреби. 
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5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 
ШКОЛЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Извршене су припреме за радове планиране у 
оквиру пројекта РЧФ фонда. 
Крајем другог полугодишта, због штете настале 
након поплаве, започело се са реновирањем 
дела канцеларијског простора.  

Организовање годишњег 
пописа школе 

Октобар - 
децембар 

На  основу одлуке Школског одбора и решења 
директора о именовању пописних комисија 
извршен је попис основних средстава и ситног 
инвентара, финансијске имовине у прописаном 
законском року до краја децембра, а извештај о 
извршеном попису биће усвојен на седници ШО 
у јануару. 

Административни процеси   

Успостављање одговарајућих 
процедура и потребне  
документације 

Континуирано  Континуирано унапређивање процеса и 
процедура у складу са искуствима из РЕЦЕКО 
пројекта реализовано је током школске године. 
У оквиру пројекта Успостављања финансијског 
управљања и контроле у школама, током првог 
полугодишта, започет је процес дефинисања 
пословних процеса. Током другог полугодишта 
успостављен је систем ФУК-а у школи и сви 
запослени су упознати са процедурама и 
ризицима. 

Контрола примене процедура 
у раду школе и вођења 
прописане документације 

Периодично Континуирано праћење примене процедура у 
раду школе и вођења прописане документације  
у сарадњи са помоћницима директора, 
организатором практичне наставе,  
руководиоцима секторских тимова и 
секретаром.  
У октобру, јануару и јуну реализовани су 
редовни прегледи педагошке документације – 
електронских дневника и матичних књига. 

Старање о ажурности и 
тачности административне 
документације 

Континуирано  У сарадњи са секретаром, праћењем рада 
административне службе у складу са 
прописима, врши се континуирано. 

Израда периодичних и 
годишњих анализа и 
извештаја о успеху ученика и 
остварењу годишњег плана и 
програма рада школе 

Јануар и август У сарадњи са стручним службама и органима 
кроз анализу успеха ученика и анализу 
реализације ГПР. Извршена је анализа успеха и  
понашања ученика на класификационим 
периодима и предложене мере за побољшање, 
као и анализа реализације ГПР-а за прво и друго 
полугодиште. 
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5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 
ШКОЛЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Подношење извештаја о 
сопственом раду Школском 
одбору 

Јануар и август  Директор је поднео годишњи извештај 
Школском одбору о свом раду у претходној 
школској години на састанку одржаном 
15.9.2021. Извештај о раду у првом полугодишту 
поднет је Школском одбору 25.2.2022. године, a 
у другом полугодишту 31.8.2022. 

Извештавање Школског 
одбора, Савета родитеља и 
Ученичког парламента о 
реализацији  програма 
заштите од дискриминације, 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

У складу са 
планом рада, 

два пута 
годишње  

У сарадњи са Тимом за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања, извештај је поднет Школском 
одбору 25.2.2022. године, Савету родитеља 
25.2.2022. године, Ученичком парламенту … 
Други извештај биће поднет 14., односно 15. 
септембра. 

Извештавање Школског 
одбора о реализацији плана 
стручног усавршавања  

Август У сарадњи са тимом за професионални развој и 
стручним органима реализоваће се 15. 
септембра 2022. године 

Извештавање Школског 
одбора о резултатима 
самовредновања 

Август У сарадњи са тимом за самовредновање и 
стручним органима реализоваће се 15. 
септембра 2022. године  

Извештавање о реализацији 
развојног плана школе 

Август - 
септембар 

У оквиру Извештаја о раду школе за претходну 
школску годину, реализовано у септембру. 

Израда извештаја о 
финансијском пословању 

Децембар – 
фебруар  

Извршене су све припремне радње за израду 
завршног рачуна и извештаја о финансијском 
пословању који је усвојен 25.2.2022.  

. 

6. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Упознавање са променама 
релевантних закона и 
подзаконских аката  

Континуирано  У сарадњи са секретаром врши се упознавање 
са променама релевантних закона и 
подзаконских аката.  

Старање о усклађености 
школских докумената и 
општих аката са променама у 
законима и прописима 

Континуирано, 
према потреби 

у складу са 
роковима 

У сарадњи са секретаром, директор се стара о 
усклађености школских докумената и општих 
аката са променама у законима и прописима у 
складу са  прописаним роковима. Почетком 
првог полугодишта извршена је измена и 
допуна Правилника о организацији и 
систематизацији послова у Техничкој школи у 
Ужицу. 
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6. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Обезбеђивање доступности 
општих аката и 
документације 

Континуирано  На огласној табли и преко електронске 
платформе за запослене и на сајту школе, у 
складу са законима. 

Упознавање са стратешким 
документима који се односе 
на образовање и правце 
развоја образовања у РС 

Континуирано  Директор се континуирано упознаје са 
стартешким документима, а посебно  
Стратегијом развоја образовања ради праћења 
њених импликација на развој школе. Директор 
је именован за члана радне групе МПНТР за 
измене и дпуне закона о дуалном образовању. 
Као члан Комисије за развој и спровођење 
дуалног образовања, учествује у праћењу и 
унапређивању дуалног образовања и 
трогодишњег вредновања остварених резултата. 

Доношење одлука и решења 
према овлашћењима из 
Закона и Статута 

Према потреби У сарадњи са секретаром, директор је 
благовремено донео одговарајуће одлуке и 
решења поштујући прописане рокове. 
Директор је у сарадњи са секретаром, 
помоћницима директора, стручним органима и 
службама, по потреби одлучивао о правима, 
обавезама и одговорности ученика и 
запослених. Директор је разматрао и доносио 
одлуке и решења по молбама ученика и 
родитеља за пријем на слободна места, за 
оправдавање изостанака и сл.; покретао 
васпитно-дисциплинске поступке у случајевима 
теже повреде обавеза ученика и повреде 
забрана итд. Током ове школске године 
покренуто је и окончано 29 васпитно – 
дисциплинских поступака против ученика. У 
сарадњи са секретаром, одлучивао је о правима 
запослених која проистичу из радног односа. 
Директор, у сарадњи са секретаром, Тимом за 
заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања, стручним 
сарадницима, одељењским већима и 
Наставничким већем разматра евентуалне 
случајеве повреде забрана и доноси мере у 
случајевима повреде забрана.  

Доношење општих аката из 
своје надлежности, према 
потреби 

Према потреби У сарадњи са секретаром директор доноси 
опште акте из своје надлежности, према 
потреби, поштујући прописане рокове.  
Почетком првог полугодишта директор је донео 
Правилник о изменама и допунама Правилника 
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6. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

о организацији и систематизацији послова у 
Техничкој школи у Ужицу. 

Предузимање мера по налогу 
просветног инспектора и 
просветног саветника, као и 
других инспекцијских органа 

Према потреби У извештајима о извршеном стручно – 
педагошком надзору у Техничкој школи у 
Ужицу, који је реализовао Миленко Николић, 
просветни саветник ШУ у Ужицу, дана 
10.12.2021. године, са циљем вредновања 
квалитета рада појединих наставника и 
пружања стручне помоћи ради отклањања 
недостатака и унапређивања образовно – 
васпитног рада, у три извештаја предложене су 
три, четири и пет мере. По добијању извештаја 
предузете су мере за отклањање уочених 
недостатака. 
У службеној белешци о инспекцијском надзору 
у Техничкој школи у Ужицу општинског 
просветног инспектора Миленије Марковић, 
дана 21.6.2022. године наведене су две 
препоруке и у наложеним роковима предузете 
мере за отклањање уочених недостатака. 

Извештавање о спроведеним 
мерама које су наложене  

У складу са 
одређеним 
роковима 

Реализовано у складу са наложеним роковима. 

 

7. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

Планиране активности/ 
садржаји рада 

Планирано 
време реализ.  

Начин, време и место реализације 

Стручно усавршавање 
директора 

Током школске 
године 

Реализација у првом и другом полугодишту је на 
основу плана стручног усавршавања директора 
и налази се у наставку овог извештаја 

 Различити непланирани 
послови 

Током школске 
године 

Велики број непланираних послова је 
реализован у складу са потребама.  
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8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ДИРЕКТОРА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 
2021/2022. ГОДИНЕ 

Реализација дела 14.2. План стручног усавршавања  директора Годишњег плана рада 
школе. 

 

Планиране 
активности/ садржаји  

Планирано 
време 

реализ.  
Начин, време и место реализације 

1.У  циљу унапређења својих компетенција, директор ће се континуирано усавршавати  према 
властитом индивидуалном плану и програму и према потреби, по следећим подручјима: 

-Познавање, примена 
и поштовање 
законских прописа  и 
докумената у 
образовању 

Током 
школске 
године 

У сарадњи са секретаром и праћењем службених гласила 
и одговарајућих часописа је реализовано у складу са 
потребама. Директор се упознао са променама у 
законским и подзаконским актима ради унапређења 
квалитета рада школе, имплементације у школски 
програм и израду одговарајућих школских правилника и 
процедура.  
 

-Развој и управљање 
људским ресурсима 

Током 
школске 
године 

Унапређење знања о  принципипима развоја људских 
ресурса ради ефикасног управља њима.  
У оквиру планирања активности за наредну школску 
годину, директор у сарадњи са менаџерима квалитета 
анализира резултате упитника о задовољству наставног 
кадра и усмерава даље активности у правцу унапређења 
одређених области деловања. 
 

-Организациони развој 
и обезбеђење 
квалитета  

Током 
школске 
године 

Директор се континуирано консултује са колегама и прати 
савремене изворе у циљу унапређења рада у области 
самовредновања у школи. Посебно ставља акценат на 
размену искустава и примера добре праксе са 
партнерским школама и ангажује се да информације из 
ове области буду доступне запосленима кроз 
извештавања на НВ. У циљу унапређења пословно- 
техничке сарадње присуствовао је састанку са 
представницима Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву, који је одржан 10. септембра 
2021. године у Краљеву. 
У оквиру пројекта „Успостављања система финансијског 
управљања и контроле у школама“ учествовао је на обуци 
заједно са помоћником директора и секретаром, као и 
Градоначелницом Ужица и другим представницима 
локалне самопураве, која је одржана 12-13. октобра 2021. 
године у Врњачкој Бањи. 
У оквиру припрема за организацију републичког 
такмичења у подручју рада графичарство, заједно са 
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Планиране 
активности/ садржаји  

Планирано 
време 

реализ.  
Начин, време и место реализације 

сарадницима 22.12.2021. године посетио је Техничку 
школу „Милева Марић-Анштајн“ у Новом Саду. 
Учествовао је на онлајн састанку у организацији Школске 
управе Ужице  17.3.2022. у вези презентације резултата 
надзора над радом школа Златиборског округа. 
 

-Мултимедијски 
извори информација и  
информатизација 
школе 

Током 
школске 
године 

У сарадњи са тимом за информатизацију, директор прати 
коришћење академске интернет мреже на коју је школа 
повезана, коришћење информационо – комуникационих 
технологија и мултимедијалне опреме. У сарадњи са 
колегијумом прати уношење података и ажурирање 
Јединственог информационог система просвете. У 
сарадњи са школским администраторима прати 
коришћење и ажурирање Ес – дневника.  
У оквиру инструктивно – педагпшког рада, директор прати 
реализацију наставе на даљину у оквиру школске Офис 365 
платформе и апликације Тимс. 
Директор је, заједно са сарадницима из школе, аутор и 
реализатор програма стручног усавршавања наставника и 
стручних сарадника „Дигитализација школских процеса и 
активности“, одобреног од стране министра просвете као 
програм од јавног интереса. Програм је креиран на основу 
дугогодишњег искуства Техничке школе у организацији и 
реализацији школских процеса и активности на 
Мајкрософт Офис 365 платформи за образовање. 
Организатор обуке је Техничка школа у сарадњи са РЦУ 
Ужице. Програм се реализује онлајн током 5 недеља и носи 
40 бодова. 
 

-Управљање процесом 
учења и подучавања 

Током 
школске 
године 

Директор сарађује са стручним сарадницима и 
руководиоцем тима за инклузију и упознаје се са 
принципима инклузивног развоја како би, у сарадњи са 
стручним органима и тимовима, у школи биле 
реализоване активности у оквиру Школског развојног 
плана. Усавршава се у погледу проширивања знања о 
индексу инклузивности ради подстицања запослених и 
ученика за  развој инклузивне праксе у школи. 
Директор је активно укључен у пројекат „Квалитетно 
образовање за све“ као координатор пројектног тима. 
 

-Промоција ученичких 
постигнућа и 
добробити 
деце/ученика 

Током 
школске 
године 

У сарадњи са стручним службама и тимовима у школи, 
посебно са тимом за заштиту од насиља, злостављања и 
занемаривањаради стварања безбедног окружења, 
директор се усавршава у овој области.  
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Планиране 
активности/ садржаји  

Планирано 
време 

реализ.  
Начин, време и место реализације 

2.Учешће на стручним 
скуповима и 
међународним 
конференцијама 

Током 
школске 
године  

(по потреби) 

Директор је учествовао на акредитованом стручном скупу 
„Руковођењем до квалитета“, одржаном од 3-5.новембра 
на Тари.  
Учествовао је на конференцији „Зелене перспективе 
развоја привреде и образовања“ у организацији МПНТР и 
ГИЗ-а у Београду 9 – 10. јуна 2022. године. 
 

3.Учешће у одобреним 
програмима стручног 
усавршавања  

Током 
школске 
године 

Директор је аутор и реализатор програма од јавног 
интереса „Дигитализација школских процеса и 
активности“. 
 

4.Учешће у облицима 
стручног усавршавања 
у оквиру школе 

Током 
школске 
године 

Присуство и учешће у облицима стручног усавршавања у 
оквиру Наставничког већа: Излагање тима за заштиту од 
ДНЗЗ - Национална платформа „Чувам те“(Зорица Ђурић), 
25.11.2021.; Упознавање са Правилником о сталном 
стручном усавршавању и напредовању у звања 
наставника,стручних сарадника и васпитача(Наташа 
Гавриловић), 29.12.2021.; Пројекат Државна 
матура(Марина Јелисијевић), 29.12.2021.; Поступање и 
реаговање установе у случајевима насиља(Зорица Ђурић), 
29.12.2021.; -Презентација резултата упитника о 
задовољству наставника нашом школом (Маријана 
Симовић Алексић), 28.10.2021.; Упознавање са 
извештајем у оквиру пројекта «Дигитална школа – 
европски пилот програм» и са активностима у оквиру 
пројекта «Квалитетно образовање за све» (Маријана 
Симовић Алексић), 29.12.2021.; Упознавање са садржајем  
Извештаја о стручно-педагошком надзору, 24.2.2022; 
Излагање ППС на тему: Инклузивна култура,политика и 
пракса-Самоповређивање, 31.3.2022.; Излагање ППС на 
тему-Инклузивно образовање-израда педагошке 
документације, 10.5.2022. 
 

5.У оквиру пројеката 
који се реализују у 
школи 

Током 
школске 
године 

Директор је активно учествовао у свим фазама 
аплицирања у пројекту Регионалног челенџ фонда. 
Активан је учесник пројекта „Успостављање система 
финансијског управљања и контроле у школама“ 
Активно учествује у реализацији пројекта„Квалитетно 
образовање за све“, као координатор школског пројектног 
тима.  
Координира и прати активности у оквиру Пројекта 
државне матуре. 
Упознат је са активностима у оквиру пројекта „Дигитална 
школа – европски пилот програм“. 
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Планиране 
активности/ садржаји  

Планирано 
време 

реализ.  
Начин, време и место реализације 

Преко сарадника се информише о активностима у 
пројекту „За бољи квалитет ваздуха“. 
У оквиру Пројекта Квалитетно образовање за све 
учествовао је на тродневној обуци у Сокобањи у периоду 
18-20. маја 2022. године. У оквиру пројекта Школе за 
бољи квалитет ваздуха учествовао је на онлајн састанку 
2.3.2022. године. У оквиру пројекта Дигитална школа 
присуствовао је завршном сусрету и додели ознака 
28.3.2022. године у Београду. 
 

6.Учествовање у раду 
градског и окружног 
актива директора,  
стручних скупова, 
заједница школа и др. 

Током 
школске 
године 

-Директор је учествовао у раду актива директора средњих 
школа Ужица.  
- У оквиру Заједнице машинских школа учествовао је у 
раду Управног одбора заједнице, на онлајн састанку 
одржаном 4.11.2021. и присуствовао Управном одбору и 
Скупштини Заједнице машинских школа одржаним 26-
27.11.2021. на Ртњу, Скупштини одржаној 29.6.-1.7. на 
Копаонику, управном одбору одржаном 11.2. у Ваљеву. 
-У оквиру Заједнице електротехничких школа, учествовао 
је на састанку управног и надзорног одбора, одржаним 
16.12.2021., 3.3.2022., 2.4.2022.у Београду и на скупштини 
заједнице одржаној 7-9.7.2022. године у Кладову. 
- У оквиру Заједнице школа подручја рада шумарство и 
обрада дрвета, присуствовао је састанку одржаном 
29.10.2021. на Гочу.  
- Члан је  Комисије за развој и спровођење дуалног 
образовања, образоване ради спровођења и 
унапређивања дуалног образовања и трогодишњих 
вредновања остварених резултата. Учествовао је на 
електронском састанку Комисије за развој и спровођење 
дуалног образовања, одржаном 25.10. 2021. године. 
- Именован је за члана Радне групе за израду Нацрта 
закона о изменама и допунама закона о дуалном 
образовању и присуствовао је онлајн састанку 8.10.2021. 
године. 
 

Показатељи: 
Евиденција, извештавање на састанцима стручних органа, записници органа и тимова. 
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На основу овог извештаја може се закључити да је директор у потпуности реализовао све 
планиране активности током ове школске године. 

Годишњи Извештај директора о раду се разматра на Наставничком већу, након чега се 
разматра и усваја на Школском одбору. 

Септембар 2022. године        Директор школе, Драган Туцаковић, дипл.инж. 
 
 

Овај Извештај је разматран на седници Наставничког већа  одржаној дана 
14.9.2022. године, деловодни број 202-1873/22 од 14.9.2022. године. 

 
 

 
Секретар школе 

МП 

 Снежана Матић, дипл.правник 
 

Извештај је разматран и усвојен је на седници Школског одбора одржаној дана 
15.9.2022. године, деловодни број 102-1847/22-1 од 15.9.2022. године. 

 
 

 
Председник Школског одбора 

МП 
 Татјана Старчевић 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 
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1. РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 

У школској 2021/2022. години реализоване су све активности планиране 
акционим планом  за ову школску годину у оквиру Развојног плана школе за период 
2021-2026.  

 

Кључна област 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2.1.Наставник  ефикасно управља процесом учења на часу и прилагођава рад на часу 
образовно-васпитним потребама ученика 
Наставници су континуирано током школске године структурирали и повезивали делове часа 
користећи различите методе и поступно су постављали питања/задатке/захтеве различитог нивоа 
сложености. Функционално су користили постојећа наставна средства, а ученике су упућивали на  
доступне изворе знања. Начин рада и наставни материјали су прилагођавали индивидуалним 
карактеристикама сваког ученика без обзира на начин организовања наставе (редовна настава, 
комбиновани модел или онлајн настава).  Континуирано је посвећивано време и пажња сваком 
ученику у складу са његовим образовним и васпитним потребама. 
2.2.Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу 
Посетом часова и кроз инструктивно-педагошки рад може се уочити да су током школске године 
спровођене активности које су у функцији  да радови ученика показују да су разумели предмет 
учења на часу, да умеју да примене научено и образложе како су дошли до решења. Уочено је да 
већина ученика примењују повратну информацију да реши задатак и да повезује предмет учења 
са претходно наученим у различитим областима, професионалном праксом и свакодневним 
животом. 
2.3.Поступци вредновања су у функцији даљег учења 
Наставници су током школске године континуирано формативно и сумативно оцењивали ученике 
у складу са прописима и давали потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о 

Кључна област 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1.1.Израдити и усклађивати Школски програм у складу са прописаним начелима за израду овог 
документа: 
 Стручни актив за развој ШП у сарадњи са стручним већима и тимовима образовних профила 
континуирано је пратио измене прописа и правилника за заједничке и стручне предмете за 
образовне профиле које школујемо. Предузете су све потребне активности на усклађивању ШП са 
изменама  правилника за текући и наредни разред. Такође,  активности стручног актива  за  ШП су 
се односиле на израду предлога новог  Школског програма за период 2022-2026. године.  Нови 
ШП је усвојен током другог полугодишта у законом предвиђеном року. 
1.2.Годишњи план рада школе је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи и усмерен је 
на задовољавање различитих потреба 
Стратешки циљеви из Развојног плана и Школског програма  су  операционализовани  кроз 
садржаје и активности које се планирају у ГПР. Реализација садржаја и активности планираних ГПР 
се континуирано прати и анализира у складу са планом. Планирање ваннаставних активности је 
реализовано у складу са интересовањима ученика тј. одлука о секцијама је донета на основу 
испитивања интересовања ученика,а план и програм рада у оквиру ваннаставних активности 
утврђен је у сарадњи са укљученим ученицима у складу са њиховим потребама, интересовањима. 
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њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима. Ученицима су били јасни 
критеријуми вредновања и  већина ученика је могла да критички процени свој напредак и 
напредак осталих ученика, а наставиће се са инсистирањем да ученик поставља себи циљеве у 
учењу. 
2.4.Реализација пројектне наставе 
Током другог полугодишта  6 наставника је започело је онлајн  обуку за реализацију  пројектне 
наставе и школских пројеката у оквиру пројекта „Школе за бољи квалитет ваздуха“. Обука је 
акредитована, а активности у оквиру обуке ће бити настављене половином септембра 2022. 
године. Такође, у августу организовано је стручно усавршавања у оквиру школе  у циљу 
оснаживања и пружања подршке младим  наставницима (16 наставника је прошло обуку). 
Сарадња између наставника и/или руководилаца секција је континуирана, а примери добре 
праксе  су промовисани на сајту, друштвеним мрежама и у оквиру Дана отворених врата школе. 
 
2.5.Сваки ученик има прилику да буде успешан 
Наставници  су током школске године  континуирано користили разноврсне поступке за 
мотивисање ученика уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа. Подстицана је 
интелектуална радозналост и слободно изношење мишљења, при чему су међусобно уважавани и 
на конструктиван начин је успостављана и одржавана дисциплина у складу са договореним 
правилима. 

 

Кључна област 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА 

3.1. Континуирано праћење постигнућа и напредовања ученика 
На почетку школске године реализовано је иницијално тестирање ученика из свих предмета. 
Сваки наставник  прати и евидентира постигнућа ученика кроз свеске за праћење напредовања и 
електронски дневник. Кроз рад одељењских већа евидентира се упућивање ученика на допунску, 
додатну наставу, похвале ученика,васпитно деловањe, прилагођавањe. Наставници примењују све 
облике мера индивидуализације и ИОП-а у складу са идентификованим  потребама ученика. 
Организовани  су начини подршке у складу са специфичношћу потреба ученика. Подршка је 
организована у случају адаптационих проблема ученика првих разреда, одсуства у дужим 
периодима, организовање подршке талентованим ученицима. Континуирано  је реализовано 
оснаживање ученика за превазилажење тешкоћа у учењу или понашању. 
Резултати праћења и напредовања и образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. 
 
3.2. Припремање ученика за испите којима се завршава одређени ниво и врста образовања 
(матурски, завршни испит и др.) 
Ученици и родитељи завршних разреда су  упознати са организацијом завршног и матурског 
испита на родитељским састанцима,часовима одељењског старешине и наставним предметима 
који се полажу на матурским/завршним испитима. 
Школа прати евентуалне промене везане за начин полагања матурских и завршних испита, као и 
промене у наставним садржајима предмета и правовремено информише предметне наставнике и 
ученике. 
Током другог полугодишта ученицима завршних разреда  одређени су  ментори и организована 
припремна настава за полагање матурских и завршних испита. 
Током школске године периодични тестови знања из предмета који се полажу на матурском 
испиту прилагођени су  завршним тестовима. 
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3.3. Континуирана анализа резултата ученика на матурским и завршним испитима 
На стручним већима и тимовима образовних профила континуирано се анализира успех 
ученика на матурским/завршним испитима и врши поређење са предходном школском 
годином у свим подручјима рада.  

 

Кључна област 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

4.1. Пружање подршке ученицима  
Обавештавање ученика о врстама подршке у учењу које школа пружа, о реализацији допунске и 

додатне наставе у школи и могућностима индивидуализације наставе и израде ИОП-а. 

На класификационом периоду у новембру на седницама одељењских већа предложене се мере 

подршке ученицима на основу анализе успеха. На седници Наставничког већа наставници су 

усвојили мере за побољшање успеха и понашања ученика. ОС у сарадњи са ППС и предметним 

наставницима и родитељима ученика прате реализацију предложених мера. 

Настављена је сарадња са Здравственим центром, Центром за социјални рад, ПУ Ужице, 

домовима ученика итд. Реализује се по потреби путем дописа, састанака, заједничких 

активности... 

4.2. Подстицање личног и социјалног развоја ученика 
Током септембра ученици су упознати са понудом ван наставних активности и укључени у рад 

секција у складу са својим интересовањима. Организоване су активности за развијање социјалних 

вештина (конструктивно решавање проблема,ненасилна комуникација...). Ученице школе су 

учествовале у пројекту Министарства трговине, туризма и телекомуникација „Hack IT Girls“, који је 

имао за циљ да промовише креативност учења и да подстакне већу заинтересованост девојчица 

за науком, технологијом, уметношћу и математиком. Тим ученика је аплицирао на конкурсу ЗУОВ-

а „Дигитална експедиција 2022“ са задатком да креирају дигитални отворени образовни ресурс и 

аплицирали су са сајтом намењеним ученицима средњих школа „Питај, не скитај“. Шест 

матураната из 4е3 одељења у оквиру шаховске секције реализовали су пројекат „Млади на 

потезу“ – шаховске активнoсти у школи, подржан на конкурсу „Шта нам тешко“, националног 

програма волонтирања младих, Млади су закон 2021. У оквиру активности биолошко – еколошке 

и географске секције обележени су значајни датуми. Тим за инклузивно образовање је припремио 

презентацију за часове одељењског старешине/одељењске заједнице на тему инклузивног 

образовања. Одељењске старешине су на часовима одељенске заједнице реализовале теме 

посвећене правима детета. Вршњачки едукатори тима за заштиту од ДНЗЗ и психолошко – 

педагошка служба реализовали су радионице у одељењима у којима су пријављени случајеви 

насилних ситуација. У школи су промовисани здрави стилови живота, заштита животне средине и 

одрживог развоја кроз активности биолошко – еколошке и географске секције. Организован је Дан 

демократске културе, подела новогодишњих пакетића ученицима са сметњама у развоју, продајна 

изложба радова ученика са сметњама у развоју, фудбалски турнир између одељења у школи, 

обележен је светски дан језика у школи и у сарадњи са Медицинском школом у Градском 

културном центру, промовисани су и награђени успеси ученика на такмичењима… 

 
4.3. Подстицање професионалног развоја ученика 
Планирање корелације одговарајућих садржаја предмета са светом рада и занимања и/или 
наставком школовања. Подстицање професионалног развоја ученика кроз одговарајуће садржаје 
предмета. Тестирање ученика ТПО тестом и саветовање ученика при избору наставка школовања 
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реализовао је психолог школе. Упознавање ученика са условима пријема на високе школе и 
факултете, садржају пријемног испита реализовано је у сарадњи ППС, ОС и предметних 
наставника. 
4.4. Подстицање талентованих и надарених ученика да на најбољи начин испоље своје 
способности 
Кроз часове наставе и на часовима ОС ученици су упознати са врстама додатног рада, секцијама и 
другим активностима у школи. Ученици су укључивани у ове облике рада у складу са својим 
афинитетима и слободним временом. На почетку школске године и даље континуирано у складу 
са интересовањима ученика, ученици се укључују у ваннаставне активности. У складу са својим 
интересовањима ученици се укључују у конкурсе других институција и школа. Ученици се подстичу 
да учествују на такмичењима, а успеси ученика се промовишу и награђују. 
4.5.Пружање подршке ученицима из остељивих група 
Мере индивидуализације у складу са упутствима интересорне комисије и ИОП плановима 
континуирано се примењују. Ученицима се пружа подршка у учењу, адаптацији, развојним 
потешкоћама, унапређењу материјалних и здравствених услова у складу са потребама. Пружа се 
подршка ученицима из осетљивих група. Пружа се подршка наставницима у коришћењу и 
примени мера инклузивне образовне праксе.   

 

Кључна област 5: ЕТОС 

5.1. Јачање осећаја припадности  школи кроз заједничке активности ученика, запослених и 
родитеља 
Ученици, наставници  и родитељи су укључени  у  рад органа и тимова у складу са законском 
регулативом, ученици и родитељи су континуирано информисани  о активностима у школи путем 
огласних табли, сајта школе, одељењских старешина, Ученичког парламента. 
Континуирано се планирају и реализују заједничке активности ученика и наставника кроз програме 
који промовишу здраве стилове живота. 
Сви учесници образовно-васпитног процеса упознати су са програмом заштите од  насиља и 
дискриминације на часовима одељењског старешине, на родитељским састанцима, Савету 
родитеља, Наставничком већу. На часовима одељењског старешине/ одељењске заједнице 
ученици упознати са Програмом превенције насиља, врстама и нивоима насиља и са шемом 
интервентних активности. Ученици су упознати са начином функционисања Тима за заштиту и 
члановима Тима, а на родитељским састанцима након првог класификационог периода родитељи 
су упознати са Посебним протоколом и Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања. На савету родитеља два пута у току школске године поднет је извештај о 
дотадашњем раду Тима , а на седници Наставничког већа презентовани су резултати анкете о 
присуству насиља и дискриминације и на основу њих предложене мере за побољшање стања у тој 
области. 
5.2. Промовисање резултата рада запослених и ученика 
Континуирано током школске године вршено је промовисање резултата ученика који су 
учествовали на такмичењима као и њихових ментора и то похваљивањем на седницима  
Наставничког већа, истицањем фотографија и трофеја на видном месту и на огласној табли, на сајту, 
фејсбук страници. Наставници и ученици који су се истакли у наставним и ваннаставним 
активностима награђени су Светосавским захвалницама.  
5.3. Школа је место где се сви осећају безбедно и пријатно 
Током школске године вршена је обука запослених  и ученика ради јачања компетенција у области 
заштите од насиља, злостављања и занемаривања и то:  
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Тим ЗНЗЗ је за родитељски састанак, за ученике и за нове чланове Тима припремио 
презентацију«Упознавање са Посебним протоколом и Правилником за примену посебног 
протокола». 
На седници Наставничког већа, одржаној 25.11. 2021. године презентована је национална 
платформа „Чувам те“. Наставници  су упућени да похађају веома корисне бесплатне онлајн 
семинаре за наставнике, родитеље и ученике који су на тој платформи доступни и предложено им 
је да их  препоруче родитељима и ученицима.  
 Остварује се оснаживање и подршка  тиму вршњачких едукатора који се активно, кроз радионице и 
предавања укључују у активности планиране програмом превенције насиља, али и у интервентне 
активностима у сарадњи са Тимом за заштиту и психолошко – педагошком службом. 
У школи је организован низ активности које подстичу позитивне вредности, толеранцију, ненасилне 
облике комуникације (шаховски турнири, такмичења, хуманитарне акције, обележавање значајних 
датума и слично), а на часовима физичког васпитања наставници се континуирано баве 
превенцијом негативних облика понашања у спорту и промоцијом правила понашања на спортским 
такмичењима. 
Члан Тима колега Горан Драшковић снимио је на тему заштите од насиља видео прилог који је 

прослеђен одељењским старешинама као материјал за ЧОС. 

Поводом последње среде у фебруару и обележавања  Дана борбе против вршњачког насиља 
презентацију на тему заштите од насиља и дискриминације је припремила члан Тима - наставник 
Мира Драшковић. 
За све учеснике и сведоке насилних ситуација направљен је и реализован план заштите. 
 
5.4. Начин рада у школи представља пример добре праксе у образовном систему 
У оквиру стручних већа планирају се иновативни облици рада, континуирано се унапређује тимски 
рад и партнерски односи на свим нивоима.Школа  учествује у великом броју пројеката и тиме 
унапређује свој рад.Наставници се континуирано усавршавају кроз различите облике 
акредитованих обука/стручних скупова. Код комбинованог и онлајн модела рада комуникација са 
ученицима реализована је  на платформи office 365 у апликацији Teams.Наставници и ученици 
свакодневно примењују ИКТ у настави. 

 

Кључна област 6: ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 
И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

6.1. Континуирано проверавање и побољшавање система управљања, школских процеса и 
резултата школе 
Директор и руководство школе континуирано обезбеђује праћења и вредновања квалитета рада 
кроз анализе успеха на класификационим периодима, инструктивно – педагошки рад, анализу 
реализације ГПР-а и друге активности. 
Предузимају се мера за унапређење рада школе у складу са ГПР-ом и мерама стручних органа и 
органа управљања. 
Праћење и евалуација предузетих мера за побољшање рада врши се кроз анализе на стручним 
органима. 
 
6.2. Стално стручно усавршавања запослених у школи 
На почетку школске године наставници и стручни сарадници су сачинили лични план 
професионалног развоја који је саставни део њиховог портфолија. 
Током школске године  дошло је до промене Правилника о сталном стручном усавршавању . 
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Реализација плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника прати се два пута 
годишње и о томе је члан Педагошког колегијума Јасминка Менђан Павловић извештавала 
директора школе. 
У првом полугодишту остварен је значајан број сати стручног усавршавања ван установе, јер 
велики број наставника савладао Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане 
ка исходима учења, два наставника су савладала обуку за наставу грађанског васпитања и један 
наставник обуку Онлајн обука школских администратора свих основних и средњих школа за рад у 
систему за управљање учењем МУДЛ. Један наставник је присуствовао вебинару Са стручњацима 
на вези-безбедно током пандемије, а један семинару Права детета у образовању. 
У другом полугодишту три наставника су похађала програм Етика и интегритет, а по један 
наставник Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима колегама и 
родитељима, Безбедност деце на интернету и Стрес у школи-превазилажење,промена. Неколико 
наставника је похађало програм  Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи. 
Директор школе је са сарадницима био у студијској посети Техничко школском центру из Крања у 
Словенији у оквиру припрема за увођење новог образовног профила везаног за мултимедије. 
У оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“ директор школе заједно са члановима 
школског пројектног тима присуствовао је дводневној обуци у Сокобањи.Током  школске године 
одржан  је  51 угледни час. 
6.3. Функционално коришћење материјално-техничких ресурса 
Материјално-технички ресурси којима школа располаже се редовно одржавају и оптимално 
користе у циљу побољшања квалитета наставе.Осим тога материјално-технички ресурси ван 
школе користе се у функцији наставе и учења.У складу са могућностима школа осавремењује се 
постојећа опрема и наставна средства. 
6.4. У школи се подржава иницијатива и развија предузетнички дух 
Развијање предузимљивости, оријентације ка предузетништву и предузетничких 
компетенција ученика и наставника реализује се кроз различите пројекте, ваннаставне 
активности и такмичења. 
Ученице школе су учествовале у пројекту Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација „Hack IT Girls“, који је имао за циљ да промовише креативност учења и да 
подстакне већу заинтересованост девојчица за науком, технологијом, уметношћу и 
математиком. Тим ученика је аплицирао на конкурсу ЗУОВ-а „Дигитална експедиција 2022“ са 
задатком да креирају дигитални отворени образовни ресурс и аплицирали су са сајтом 
намењеним ученицима средњих школа „Питај, не скитај“. Шест матураната из 4е3 одељења у 
оквиру шаховске секције реализовали су пројекат „Млади на потезу“ – шаховске активнoсти у 
школи, подржан на конкурсу „Шта нам тешко“, националног програма волонтирања младих, 
Млади су закон 2021. Развијање међународне сарадње и пројеката усмерених на развој 
кључних компетенција за целоживотно учење ученика и наставника реализује се кроз 
пројекте који се реализују у школи и ваннаставне и слободне активности ученика. 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА У ОСТАЛИМ ОБЛАСТИМА 

Поред приоритета развоја у складу са Стандардима квалитета, Развојни план Техничке 
школе у Ужицу обухвата и друге области од значаја за развој установе: 

1) Мере унапређења образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 
матурском и завршном испиту и план припреме 
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1. Ученици и родитељи завршних разреда упознати су са организацијом завршног и матурског 
испита на и родитељским састанцима, часовима одељењског старешине и наставним 
предметима који се полажу на матурским/завршним испитима 

2. Школа прати евентуалне промене везане за начин полагања матурских и завршних испита, као 
и промене у наставним садржајима предмета и правовремено информише предметне 
наставнике и ученике 

3. Ученици са менторима и предметним наставницима обрађују наставне садржаје предвиђене 
матурским/завршним испитима кроз часове редовне, припремне и консултативне наставе 

4. Појачан рад са ученицима из предмета где је успех на матурском испиту лошији у односу на 
успех на настави и додатно унапређивање критеријума за оцењивање и усаглашавање са 
захтевима на матурском испиту 

5. Појачан рад са ученицима који спорије напредују  

6. Пружање повратне информације ученицима и упутства за даљи рад 

7. Праћење резултата које ученици постижу на матурском/завршном испиту и њихово поређење 
са успехом који су остварили из предмета у току школовања 

8. На стручним већима се анализирају остварени резултати ученика на матурским и завршним 
испитима и врши се поређење са предходним школском годином у свим подручјима рада. 
Предлагање мера за побољшање успеха ученика на матурским/завршним испитима 

2) Мере унапређивања сарадње са послодавцима у сектору коме припадају образовни 
профили средње стручне школе 

Техничка школа већ дуги низ година има успешну сарадњу са послодавцима у свим секторима 
(електротехника, машинство и обрада метала, графичарство, металургија и обрада дрвета) 
којима припадају образовни профили школе. Дигитализација процеса сарадње са компанијама 
прецизираће се кроз опис процеса и процедура сарадње, комуникације и контроле и израду 
одговарајуће документације. 

3) Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна додатна 
подршка 

Школа за ученике којима је потребна додатна подршка предузима мере за 
унапређивање доступности одговарајућих облика образовања и васпитања и то: 

 Школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и зависно од потреба ۔
доноси индивидуални образовни план, у складу са Законом;  
 Школа оснажује и укључује родитеље, односно старатеље у унапређивање развоја и давање ۔
подршке својој деци;  
 У циљу напредовања ученика у образовању и припреми за свет рада, школа се оријентише ۔
ка уписној политици која одговара реалним потребама привреде у округу и тиме ученицима 
омогућава спицање знања, вештина и навика које их могу водити брзом запошљавању у струци 
одмах након завршетка школовања. 
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Врши се оснаживање наставника за разумевање посебности и специфичности рада са 
ученицима који имају сметње у развоју, тешкоће у учењу или из других разлога требају 
прилагођавања, измене садржаја или другу додатну подршку.  

Мере које се предузимају су следеће:  

− Праћење примене Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на 
индивидуални образовни план, законских измена и допуна 

− Оснаживање ученика за разумевање и прихватање инклузивних принципа, начела 

− Прикупљање података о ученику, идентификовање ученика којима је потребна 
подршка у учењу  

− Оснаживање родитеља за разумевање и прихватање инклузивних принципа, начела 

− Праћење и израда педагошких профила за поједине ученике и идентификовање 
ученика којима је потебан рад по ИОП-у 

− Пружање подршке наставницима у коришћењу и примени мера (индивидуализације, 
ИОП-а), инклузивне образовне праксе 

− Излагања  на теме из области:  Инклузивна култура, политика и пракса 

− Пружање подршке ученицима из осетљивих група (идентификовање ученика, потреба 
за подршком, вођење евиденције), сарадња са релевантним институцијама 

4) План рада са надареним и талентованим ученицима 

Мере које се предузимају су:  

− Идентификација надарених и талентованих ученика 

− Израда педагошког профила 

− Израда проширеног и обогаћеног Индивидуалног образовног плана у складу са 
способностима и интересовањима ученика 

− Евалуација ИОП-а 

− Припреме за такмичења, додатна настава, рад у секцијама 

− Избор уџбеника, наставних средстава, материјала за рад са ученицима 

− Активности усмерене на подизање мотивације надарених и талентованих ученика - 
награђивање ученика за постигнуте резултате, јавно похваљивање, објављивање 
резултата путем сајта школе и путем профила школе на друштвеним мрежама, 
презентовање ученичких радова  
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5) Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм превенције других 
облика ризичног понашања и програм превенције дискриминаторног понашања и вређања 
угледа, части или достојанства личности 

5.1) Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања се реализује кроз 
активности које су наведене у делу ГПР 12. Реализација посебних програма образовно-васпитног 
рада под тачком 12.4. Реализација Програма за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања. 

5.2) Програм превенције других облика ризичног понашања се реализује кроз активности које 
су наведене у делу ГПР 12. Реализација посебних програма образовно-васпитног рада под 
тачком 12.7. Реализација здравствене заштите ученика и превенције ризичног понашања 
(превенција болести зависности и малолетничке делинквенције). 

5.3) Програм превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 
достојанства личности се реализује кроз активности које су наведене у делу ГПР 12. Реализација 
посебних програма образовно-васпитног рада под тачком 12.5. Реализација Програма 
превенције дискрминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности. 

6. Мере превенције осипања ученика 

На превенцији осипања ученика интезивно се ради кроз саветодавни рад одељењских 
старешина, психолога, педагога, директора школе, рада стручних тимова. По потреби се у 
укључивање и решавање проблема ученика и породице сарађује са установама здравствене и 
социјалне заштите.  Континуирано се води евиденција о ученицима из осетљивих друштвених 
група и у складу са природом тешкоћа које се пред учеником и породицом налазе, ради на 
пружању адекватне додатне подршке. 

7) Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе 
садржај појединих наставних предмета 

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и 
интересовања, правилног коришћења слободног времена, развијања и неговања другарства и 
пријатељства, школа је реализовала слободне активности и као мере усмерене на достизање 
циљева образовања и васпитања кроз сарадњу са установама социјалне и здравствене заштите 
у локалној средини, учествовање у секцијама чије се активности реализују у школи, учествовање 
у предавањима, радионицама и трибинама како у школи, тако и у граду, оснаживање рада 
Парламента ученика у реализацији идеја и предлога, организовање онлајн школске приредбе 
током обележавања Савиндана, учествовање у активностима везаним за промоцију школе, 
учествовање у хуманитарним акцијама као и радним акцијама које спроводи локална 
самоуправа. 

8) Реализација плана стручног усавршавања директора, стручних сарадника и других 
запослених у школи 

Реализоване активности су наведене  у делу 14. Реализација плана стручног усавршавања 

9) Реализација плана напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 
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Током ове школске године није било заинтересованих наставника и стручних сарадника за 
стицање звања.  

10) План укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад школе 

Програм сарадње са породицом реализован се кроз следеће области и садржаје: 

• Информисање родитеља: на самом почетку школовања кроз информисање родитеља 
основаца образовним профилима које школа нуди, касније на родитељским састанцима и кроз  
упознавање родитеља са правима и обавезама, са правилницима, Плановима  и програмима 
наставе и учења, специфичностима образовног профила за који се ученици школују, 
инклузиввним принципима и праксом која у школи постоји, затим са успехом ученика и мерама 
за побољшање успеха које се у школи примењују, различитим извештајима и анализама у складу 
са законским обавезама, важним информацијама о дешавањима и раду школе.  

• Саветовање родитеља кроз саветодавни рад одељењског старешине, предметних 
наставника, ПП службе, директора, помоћника директора и по потреби секретара школе. 
Пружање помоћи родитељима у остваривању васпитне функције породице реализује се и кроз 
конкретне контакте где се прикупљају подаци о карактеристикама ученика, сазнања о 
интересовањима и потребама ученика и породичним приликама и условима за рад код куће, 
воде се разговори о актуелним темама везаним за развојни период и специфичности 
средњешколског узраста. 

• Укључивање родитеља у активности школе у складу са могућностима и интерсовањима и 
обавезно укључивање рада Савета родитеља. Пожељни су различити начини укључивања 
родитеља у рад Школе, као на пример, кроз учешће у остваривању програма ваннаставних 
активности, учешће у остваривању друштвено-корисног рада, организацију програма културне и 
јавне делатности Школе. 

• Консултовање у доношењу одлука око питања из њихове надлежности и учешће 
родитеља у раду Савета родитеља. Савет родитеља предлаже представнике родитеља, односно 
других законских заступника  ученика у орган управљања,  предлаже свог представника у све 
обавезне тимове установе, учествује у поступку избора уџбеника,  разматра предлог школског 
програма, развојног плана, годишњег плана рада,  разматра извештаје о остваривању програма 
образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, 
самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и 
спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада, 
разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе, 
предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге 
и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника,  разматра и прати услове за 
рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика,  даје 
сагласност на програм и организовање екскурзије, и разматра извештај о остваривању, 
предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља. 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, 
стручним органима установе и ученичком парламенту. 

11) Реализација плана сарадње са другим школама, привредним друштвима и другим 
органима и организацијама 

Реализација је наведена у делу 15. Сарадња са родитељима и друштвеном средином, под 
тачком 15.2. Реализација програма сарадње са локалном самоуправом и друштвеном средином. 



    
Техничка школа Извештај о раду школе 
Ужице Школска 2021/2022. 

 

© Техничка школа Ужице  Страна 239 од 321 

Извештај о раду школе 2021 2022  

 

12) Друга питања од значаја за развој школе: Реализација плана дигиталне трансформације 
школе 

План дигиталне трансформације школе реализован је кроз следеће активности:  

Област 1 - РУКОВОЂЕЊЕ 

Развијање и унапређивање школске електронске платформе у складу са потребама школе и 
техничким могућностима саме платформе се одвија континуирано: уређују се нови школски 
сајтови, отворене су мејл адресе за све ученике првог разреда и нове наставнике, формирани су 
тимови предмета и тимови одељења за прве разреде... 

 

Област 2 – САРАДЊА И УМРЕЖАВАЊЕ 

На часовима одељењског старешине и одељењске заједнице се реализују теме везане за 
дигиталне технологије у учењу. Ученици првог разреда су припремљени за реализацију наставе 
на даљину на платформи Тимс. 

Континуирано се пружа подршка ученицима у примени дигиталних технологија и школске 
платформе. 

Отварени су налози ученицима првог разреда и на часовима одељењског старешине реализована 
је обука за примену школске платформе за реализацију наставе 

Континуирано се пружа подршка наставницима у примени дигиталних технологија и школске 
платформе за наставу и сарадњу, а посебно новим наставницима. 

Школа сарађује са другим школама у погледу коришћења платформе за реализацију наставе и 
сарадњу и дели своја искуства и примере добре праксе. 

Израђени су процеси за дигитализацију сарадње са компанијама. 

 

Област 3 – ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА 

У школи се редовно одржава рачунарска опрема и интернет мрежа 

Извршена је набавка нове опреме у складу са материјалним могућностима школе.  

У школи се континуирано ради на унапређивању школских процедура за праћење коришћења и 
одржавања инфраструктуре и опреме. 
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Област 4 – КОНТИНУИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Наставници се подстичу да се континуирано усавршавају и размењују искуства о примени 
дигиталних технологија. 

Испитивање потреба компанија са којима школа сарађује у вези обуке за примену дигиталних 
технологија у раду са ученицима реализоваће се у наредном периоду. 

 

Област 5 – НАСТАВА И УЧЕЊЕ (ПЕДАГОГИЈА: ПОДРШКА И РЕСУРСИ, ПЕДАГОГИЈА: ПРИМЕНА У 
УЧИОНИЦИ) 

Оперативни план реализације наставе на даљину и наставе по комбинованом моделу се редовно 
израђује у складу са одлуком Тима за школе МПНТР у вези примене одговарајућег модела 
наставе и шаље Школској управи на одобрење. 

Наставници примењују научено на обуци „Дигитализација школских процеса и активности“  током 
реализације наставе на даљину и комбинованог модела наставе. 

Реализација онлајн наставе и наставе по комбинованом моделу се континуирано прати. 

Наставницима се пружа помоћи и подршка током наставе на даљину и комбинованог модела 
наставе, посебно наставницима почетницима. 

 

Област 6 – ВРЕДНОВАЊЕ 

Наставници се подстчу да користе дигиталне технологије за формативно и сумативно оцењивање, 
за прикупљање и обраду података о активностима и постигнућу ученика и за пружање повратних 
информација ученицима (Тимс, Формс, Задаци и електронски дневник) 

Наставници подстичу ученике да примењују дигиталне технологије у вредновању свог рада и 
рада других ученика 

Наставници подстичу ученика да користе дигиталне технологије за постављање циљева у учењу 
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Област 7 – ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА 

Теме везане за дигиталне компетенције ученика реализују се на часовима одељењског 
старешине. 

Теме везане за дигиталне компетенције ученика реализују се у оквиру часова рачунарства и 
информатике и стручних предмета везаних за употребу ИКТ технологија. 

Реализована је обука за ученике првог разреда и континуирано пружање подршке свим 
ученицима током реализације наставе у онлајн окружењу. 

Испитивање дигиталних компетенција ученика биће реализовано у наредном периоду. 

 
 
 
 
 
Директор школе              Председник Школског одбора 
 
Драган Туцаковић, дипл.инж.           Татјана Старчевић 
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1. УВОД 

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних 

сарадника (Службени гласник РС број 109 од 19. новембра 2021.) на почетку школске године је 

израђен план стручног усавршавања наставника и стручних сарадника који је усклађен са 

Школским развојним планом за период 2021-2026. и резултатима самовредновања и 

спољашњег вредновања и који је саставни део Годишњег плана рада школе.  

Наставници и стручни сарадници су сачинили лични план професионалног развоја који је 

саставни део њиховог портфолија и на састанцима стручних већа усагласили индивидуалне 

предлоге који се односе на области стручног усавршавања ван установе и планиране активности 

у склопу усавршавања у установи. План стручног усавршавања је разматран и усвојен на седници 

Наставничког већа одржаној 14.9.2021. године. 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у оквиру својих 

развојних активности, и то извођењем  угледних, односно огледних часова и других наставних и 

ваннаставних активности са дискусијом и анализом,  излагањем на састанцима стручних органа 

и тела које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног 

усавршавања вану станове, учешћем у истраживањима, пројектима образовно-васпитног 

карактера у установи, програмима од националног значаја у установи, међународним 

програмима, скуповима, семинарима и мрежама, програму огледа, раду модел центра. Такође, 

стручно усавршавање остварује се активностима које се спроводе по одобреним програмима 

обука и стручних скупова, активностима које предузима Министарство просвете, Завод за 

унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, кроз стручна и студијска путовања. Стручно усавршавање остварује се и 

активностима које предузима сам наставник и стручни сарадник у складу са личним планом 

професионалног развоја (објављивање стручних радова, чланака, ауторство и коауторство 

одобреног уџбеника или другог наставног средства, међународни скупови и др.). 

Стручно усавршавање јесте обавезна активност наставника и стручног сарадника утврђена 

педагошком нормом, у оквиру 40-часовне радне недеље. У оквиру пуног радног времена 

запослени на пословима образовања и васпитања има право и дужност да сваке школске године  

оствари најмање 44 сата стручног усавршавања које предузима установа, похађа најмање један 

програм стручног усавршавања који доноси министар или одобрени програм из Kаталога 

програма стручног усавршавања и учествује на најмање једном одобреном стручном скупу. 

Наставник и стручни сарадник систематично прати, анализира и вреднује свој образовно-

васпитни рад. Школа прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања наставника и 
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стручних сарадника, води евиденцију о професионалном статусу и стручном усавршавању 

наставника, васпитача и стручног сарадника, вреднује резултате стручног усавршавања, 

анализира резултате самовредновања и спољашњег вредновања рада установе, предузима 

мере за унапређивање компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника према 

утврђеним потребама, предузима мере за унапређивање компетенција наставника, васпитача и 

стручног сарадника планирањем додатног стручног усавршавања.  

Реализација плана стручногусавршавања наставника и стручних сарадника прати се два пута 

годишње и о томе члан Педагошког колегијума Јасминка Менђан Павловић извештава 

директора школе. Наставничко веће у јуну месецу разматра извештај директора о стручном 

усавршавању, са анализом примене стечених знања и вештина. Овај извештај је саставни део 

Извештаја о раду школе. 

Евиденција о стручном усавршавању и професионалном развоју води се електронски и налази 

се на интернет платформи школе на адреси 

https://tehnickaueedu.sharepoint.com/sites/dokumentacija/Struno%20usavravanje/Forms/AllItems.

aspx.  

2. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. 
ГОДИНУ 

На почетку школске 2021/2022. године директор школе је именовао тим за професионални 

развој, а руководилац  тима је Наташа Гавриловић. Тим је формиран у оквиру сектора за 

обезбеђење квалитета.  

Тим за професионални развој за школску 2021/2022.годину чине: 

1. Наташа Гавриловић, руководилац тима 

2. Бранкица Антонијевић 

3. Марија Цупара 

4. Јасна Станишић 

5. Гордана Брадоњић 

6. Јасминка Менђан Павловић 

7. Јелена Шљукић 

8. Бранко Димитријевић 

9. Тихомир Голубовић 

Тим за професионални развој радио је  складу са циљевима, задацима и активностима које су 

планиране на почетку школске године и у складу са одговарајућим Правилником. 

Током школске године реализоване су следеће активности: 

https://tehnickaueedu.sharepoint.com/sites/
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- Дефинисање циљева, задатака и активности за текућу школску годину; 

- Упознавање чланова тима са одговарајућом законском регулативом ; 

- Израда плана активности и подела задужења; 

- Израда плана стручног усавршавања за текућу школску годину; 

- Израда извештаја о раду тима у првом полугодишту; 

- Израда извештаја о стручном усавршавању у првом полугодишту; 

- Праћење стручног усавршавања наставника током школске године; 

- Информисање наставника о свим важним питањима која се односе на стручно 

усавршавање; 

- Тромесечно прикупљање података о реализацији стручног усавршавања у установи и 

извештавање директора и Педагошког колегијума; 

- Упознавање наставника и стручних сарадника са новим правилником о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања наставника, стручних сарадника и васпитача 

(излагање на седници Наставничког већа 29.12.2021.) 

- Сарадња са стручним већима, Стручним активом за развојно планирање и Тимом за РПШ 

ради координирања рада; 

- Уношење похађаних семинара у базу података о стручном усавршавању; 

- Израда Извештаја о стручном усавршавању са анализом  резултата примене стечених 

знања и вештина; 

- Припрема  презентације за Наставничко веће и Школски одбор.  

3. МЕТОДОЛОГИЈА ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 

Подаци за овај извештај прикупљени су анализом извештаја о стручном усавршавању 

наставника.Наставници су извештаје попуњавали електронски и постављали  на електронску 

платформу школе у фасциклу за стручно усавршавање.У поменутој фасцикли налази се сва 

документација везана за стручно усавршавање (база података стручног усавршавањаи линкови 

ка Правилнику о стручном усавршавању, Документу о вредновању стручног усавршавања у 

установи, Правилнику о стандардима компетенција за професију наставника и стручних 

сарадника). Извештаји о стручном усавршавању наставника су саставни део њиховог портфолиа 

професионалног развоја. 

Такође, у сврху прикупљања података, коришћена је и евиденција, односно база података о 

стручном усавршавању наставника и стручних сарадника, записници са састанака стручних већа, 

као и  записници са састанака тима за стручно усавршавање. 
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4. МЕТОДОЛОГИЈА ОБРАДЕ ПОДАТАКА 

Анализа примене стечених знања и вештина урађена је на основу процене наставника о примени 

облика стручног усавршавања у установи и ван ње  на четворостепеној скали од  1 до 4, која је 

усклађена са скалом процене у процесу самовредновања.  

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Реализација Програма стручног усавршавања исказана је по ставкама које су предвиђене у 
Програму. 

5.1. Стручно усавршавање у установи 

Стручно усавршавање у установи остваривало се кроз активности које су прописане 
Правилником и предвиђене планом стручног усавршавања за школску 2021/2022. годину, као и 
кроз  активности које су садржане у Документу о вредновању стручног усавршавања у установи, 
а на основу личних планова професионалног развоја наставника и стручних сарадника. 

5.1.1. Извођење угледних часова, присуствовање на њима и учешће у 
њиховој анализи 

У складу са Школским развојним планом и одговарајућим Правилником готово сваки наставник 
у школи је одржао један угледни  час наставе односноактивност или радионицу.  

У току школске године  одржан је 51 угледни час уз обавезну дискусију и анализу након часа. 

Подаци о реализованим угледним часовима налазе се у следећој табели. 

Стручно веће наставника српског језика и књижевности 

Ред.
бр 

Презиме и име 
наставника 

Наставни 
предмет 

Одељење Датум Присутни наставници 

1. Гордана 
Недић 

Српски језик 
и књижевност 

4г 21.12.2021. Радомир Тошић 

2. Сања 
Селаковић 

Српски језик 
и књижевност 

Mузичко-
поетско вече 
„Чезнем да ти 
кажем...“, ГКЦ 
 
 
 
Светски дан 
поезије, 
библиотека 

6.4.2022. 
 
 
 
 
 
 
21.3.2022. 

Г. Недић, М. 
Вељковић, С.Јокић, 
Ј.Ђајић, Д.Туцаковић, 
М.Симовић Алексић, 
И.Марјановић, 
С.Шопаловић 
 
Ј.Павловић, 
М.Симовић Алексић, 
Д.Продановић 

3. Сандра 
Јокић 

Српски језик 
и књижевност 

Светски дан 
поезије, 

библиотека  

21.3.2022. Ј.Павловић, 
М.Симовић Алексић, 
Д.Продановић 
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4. Данка 
Гогић 

Српски језик 
и књижевност 

1мг 30.5.2022. Весна Зечевић 

5. Марија 
Вељковић 

Српски језик 
и књижевност 

2м2 24.6.2022. Данка Гогић, Јована 
Ђајић, Гордана Недић 

6. 
Јована 
Ђајић 

Српски језик 
и књижевност 

2г 24.6.2022. Данка Гогић 

 

Стручно веће наставника страних језика 

Ред.бр. 
Презиме и име 

наставника 
Наставни предмет Одељење Датум 

Присутни 
наставници 

1. Мирјана 
Скоковић 

Енглески језик 2г 13.06.2022. Ивана Матијевић 

2. Ивана 
Матијевић 

Енглески језик 1е1 13.06.2022. Мирјана 
Скоковић 

3. Дубравка 
Ковачевић 

Енглески језик (угледна 
активност - одговоран 
однос према здрављу) 

4е1 30.09.2021. Звонислав 
Поповић 
Марија Радојевић 

4. Милена 
Миливојевић 

Енглески језик (угледна 
активност - одговоран 
однос према здрављу) 

3е1 01.10.2021. Марија Радојевић 

 

Стручно веће наставника физичког васпитања 

Ред.бр. 
Презиме и име 

наставника 
Наставни предмет Одељење Датум 

Присутни 
наставници 

1. Мирко 
Аћимовић 

Физичко 
васпитања 

2т 02.06.2022. Марија Цупара 
Небојша Зарић 

2. Марија Цупара Физичко 
васпитања 

1мг 01.06.2022. Мирко Аћимовић 

3. Небојша Зарић Физичко 
васпитања 

2г 14.06.2022. Александар 
Продановић 

4. Александар  
Продановић 

Физичко 
васпитања 

3е2  20.06.2022. Небојша Зарић 
 

 

Стручно веће наставника природних наука 

Ред.бр. 
Презиме и име 

наставника 
Наставни 
предмет 

Одељење Датум 
Присутни 

наставници 

1. 
Радомир Тошић Физика Час одржан у Техничкој 

школи „Радоје Љубичић“ 
1.јуна  

2. 
Јасминка Менђан 
Павловић 

Физика Час одржан у Медицинској 
школи 

6. јун  
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Стручно веће наставника математике и информатике 

Ред.бр. 
Презиме и име 

наставника 
Наставни 
предмет 

Одељењ
е 

Датум Присутни наставници 

1.  
Наташа Јешић математика 2е2 21.6.2022. Наташа Гавриловић, 

Бранкица Антонијевић 

2.  
Наташа 
Гавриловић 

математика 3е1 22.6.2022. Наташа Јешић, 
Бранкица Антонијевић 

3.  
Бранкица  
Антонијевић 

математика 2е1 20.6.2022. Наташа Гавриловић, 
Наташа Јешић 

4.  Милка Јовић математика 1т 24.6.2022. Драгана Попадић 

5.  
Драгана 
Попадић 

математика 3г 23.6.2022. Марија Суботић 

6.  
Ђорђе 
Марковић 

Рачунарство и 
информатика 

1г 17.6.2022. Марина Јевремовић Раковић 

7.  
Марина 
Јевремовић 
Раковић 

Рачунарство и 
информатика 

1е1 15.6.2022. Соња  Шопаловић, 
Ивана Деспотовић Стојановић, 
Ђорђе Марковић 

 

Стручно веће наставника друштвених наука и уметности 

Ред.бр. 
Презиме и име 

наставника 
Наставни 
предмет 

Одељење Датум 
Присутни 

наставници 

1.  Миле Остојић Историја 1е1 26.05.2022. Биљана Николић, 
Мирјана Драшковић 

2.  Горан 
Драшковић 

Социологија Трећи 
разред 

01.11.2021. Група наставника 
УТШ Чајетина 

3.  Горан 
Драшковић 

Социологија Трећи 
разред 

29.03.2022. Група наставника 
Уметничка школа 

4.  Биљана 
Николић 

Предузетништ
во 

Четврти 
разред 

24.12.2021. Група наставника 
Медицинске школе 

5.  Марија Жунић Писмо, лепо 
писање са 
онаментиком 

Други 
разред 

11.05.2022. Група наставника 
Уметничка школа 

 

Стручно веће наставника машинства 

Ред.бр. 
Презиме и име 

наставника 
Наставни предмет Одељење Датум 

Присутни 
наставници 

1.  Звонислав 
Поповић 

Компјутерска графика 2м1 20.12.2021. Драган Мијатовић 

2.  Данијела 
Продановић 

Механика 1м1 4.02.2022. Оливера Поњавић, 
Марија Петковић 
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Стручно веће наставника машинства 

Ред.бр. 
Презиме и име 

наставника 
Наставни предмет Одељење Датум 

Присутни 
наставници 

3.  Соња 
Шопаловић 

 

Рачунарска графика и 
мултимедија 

1е1 15.06.2022. Марина 
Јевремовић 
Раковић 

4.  Бранко 
Димитријевић 

Практична настава 1м1 22.06.2022. Иван Вучићевић 
 

5.  ВеснаЗечевић Технологија рада 1мг 24.06.2022. Данка Гогић 
 

6.  Иван Вучићевић Пројектовање 
технолошких  система 

3м1 21.06.2022. Драгана Бијељић 

7.  Драгана 
Бијељић 

Пројектовање 
технолошких система 

3м1 21.06.2022. Иван Вучићевић, 
Чедомир Југовић 

8.  Зорица Ђурић Технологија машинске 
обраде-блок настава 

2м1 14.06.2022. Ана Петровић 

9.  Жељко 
Антонијевић 

Пројектовање 
технолошких система 

4м1 2.06.2022. Драгана Бијељић, 
Иван Вучићевић 

10.  Оливера 
Шијакињић 

Техничко цртање 1е3 24.06.2022. Павле Гавриловић 

11.  Душан Милић Хидраулика и 
пнеуматика 

3М1 24.06.2022. Иван Вучићевић 
 

12.  
Чедомир 
Југовић 

Пројектовање 
технолошких система 

3м1 21.06.2022. Дргана Бијељић 

13.  
Ивана 
Марјановић 

Техничко цртање са 
компјутерском 
графиком 

1м2 7.6.2022. Соња Шопаловић 

14.  
Милован 
Вилотијевић 

Машински елементи 2м2 20.06.2022. Душан Милић 

15.  
Перса Андрић Технологија обраде 2м2 24.06.2022. Драгана Бијељић, 

Соња Шопаловић, 
Мирјана Скоковић 

16.  

Весна 
Владисављевић 

Опрема,погон и 
управљање 
мехатронским 
системима 

3е3 30.09.2021. Марија Радојевић, 
Ивана Марјановић, 
Момир Бабић 

 

Стручно веће наставникa електротехнике 

Ред.бр. 
Презиме и име 

наставника 
Наставни 
предмет 

Одељење Датум Присутни наставници 

1.  
Татјана 
Старчевић 

Основе 
електротехнике 

1е1 22.6.2022. Ивана Аџић, Братислав 
Стаменковић 
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2.  
Братислав 
Стаменковић 

Програмирање 2е1 20.6.2022. Ивана Аџић 

3.  
Ивана  Аџић Комутациона 

техника 
3е2 23.6.2022. Иван Савић 

4.  
Иван Савић Телекомуникаци

они водови 
3е2 23.6.2022. Ивана Аџић 

5.  Весна Ћубић Програмирање 2е3 23.6.2022. Ивана Аџић 

6.  
Јасна Станишић Системи 

управљања у 
мехатроници 

3е3 24.6.2022. Ивана Аџић 

7.  
Милија 
Вермезовић 

Основе 
електротехнике 

1е3 22.6.2022. Весна Ћубић 

8.  
Светлана 
Петровић 

Електричн 
ипогон и опрема 
у мехатроници 

3е3 23.6.2022. Милија Вермезовић 

9.  
Жељана 
Николић 

Апликативни 
програми 

2е2 14.6.2022. Душица Николић 

10.  
Ана Јованетић 
Марковски 

Веб дизајн 2е1 16.6.2022. Ивана Аџић 

11.  

Момир Бабић Опрема погон и 
управљање 
мехатронским 
системима 

3е3 25.11.202
1. 

Весна Ћубић 

12.  
Душица 
Николић 

Програмирање 3е1 16.6.2022. Жељана Николић 

13.  
Михаило Аџић Практична 

настава 
1е2 17.3.2022. Светлана Петровић 

 

Стручно веће наставникa металургије, графичарства и обраде дрвета 

Ред.бр. 
Презиме и име 

наставника 
Наставни предмет Одељење Датум 

Присутни 
наставници 

1.  

Марина 
Јелисијевић 

ЧОС - Угледна активност 
за подизање 
међупредметне 
компетенције Одговоран 
однос према здрављу 

1т 27.09.2022.  

2.  
Гордана 
Брадоњић 

Општа и неорганска 
хемија 

1т 10.06.2022 Ивана 
Марјановић 

3.  

Љиљана Зекић Практична настава блок 1т 06.06.2022 Марина 
Јелисијевић, 
Гордана 
Брадоњић, 
Милена Словић 

4.  
Ана Петровић Обликовање графичких 

производа 
2г 23.12.2022. Зорица Ђурић 
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5.  МиленаВукотић Основи графичке технике 2г 09.06.2022. Јелена Јокић 

6.  
Јелена Јокић Практична настава 

графичари 
3мг 01.06.2022. Данка Гогић 

7.  
Зоран 
Јоксимовић 

Предузетништво 3д 18.04.2022.  ЉиљанаЗекић, 
Марина 
Јелисијевић 

8.   

РадаМарковић Својства материјала 1д 06.06.2022. Зоран 
Јоксимовић, 
Александра 
Поповић 

 

Стручно веће наставникa практичне наставе 

Ред.бр. 
Презиме и име 

наставника 
Наставни предмет Одељење Датум 

Присутни 
наставници 

1.  
Зоран 
Јоксимовић 

Предузетништво 3д 18.4.2022. Марина Јелисијевић 
и ЉиљанаЗекић 

2.  
Павле 
Гавриловић 

Машинска обрада на 
конвенционалним 
машинама 

2м3 23.6.2022. Стефан Ракић, 
Благоје Симић 

3.  
Рада Марковић Својстваматеријала 1д 6.6.2022. Зоран Јоксимовић, 

Александра 
Поповић 

4.  
Драган 
Мијатовић 

Практичнанастава 2мг 22.6.2022. Бранко 
Димитијевић 

5.  
Момчило 
Аћимовић 

Машинска обрада на 
конвенционалним 
машинама 

2м3 23.6.2022. Стефан Ракић, 
Благоје Симић 

6.  
Александра 
Поповић 

Технологија интернет 
обликовања 

3г 6.6.2022. Ивана Матијевић, 
Ивана Бошковић 

7.  
СтефанРакић Ручна и машинска 

обрада 
1м3 23.6.2022. Павле Гавриловић, 

Момчило Аћимовић 

8.  
Марија 
Петковић 

Практичнанастава 1м1 22.6.2022. Ивана  Марјановић 

9.  
Благоје Симић Ручна и машинска 

обрада 
1м3 23.6.2022. ПавлеГавриловић, 

МомчилоА ћимовић 

10.  
Вељко Раонић Електромашинска 

припрема материјала 
1е3 21.06.2022. Бранко 

Димитријевић 

11.  
Ивана 
Спасојевић 

Практична настава 3г 15.6.2022. Ана Петровић, 
Александра 
Поповић 
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5.1.2. Излагање на састанцима стручних органа које се односи на савладан 
програм стручног усавршавања који је био ван установе, присуствовање 
на таквим састанцима, учествовање у дискусији и анализи 

Није било активности из ове области. 

5.1.3. Приказ књиге, приручника, стручног чланка, дидактичког материјала, 
резултата обављеног истраживања, резултата праћења напредовања 
ученика, стручне посете, студијског путовања и др. и присуствовање 
наведном приказу, учешће у дискусији и анализи 

Није било активности у овој области. 

5.1.4. Остваривање истраживања, пројеката образовно- васпитног карактера, 
програма од националног значаја, програма огледа 

У априлу је реализовано пилотирање државне матуре. У пилотирању су учествовали ученици 
четвртих разреда и велики број наставника и стручних сарадника. 

У сарадњи са Европском агенцијом за подршку ССШ пет наставника и 15 ученика је реализовало 
пројекат Иновације у настави кроз два мања пројекта Графичка продавница и креирање пројекта 
увиртуелној пракси. 

5.1.5. Излагањепсихолошко- педагошке службе , тима за стручно 
усавршавање у складу са плановима њиховог рада, презентације 
активности у оквиру пројеката који се реализују у школи 

Подаци о поменутим активностима се налазе у следећој табели: 

 
Тема излагања Излагач/и 

Датум 
излагања 

Стручни орган 
Присутни на 
излагању и 

анализи 

Излагање на тему: 
Национална платформа 
„Чувам те“ 

Зорица Ђурић 25.11.2021 Наставничко 
веће 

Чланови 
наставничког 

већа 

Излагање на тему: 
Правилник о сталном 
стручном усавршавању и 
напредовању у звања 
наставника, стручних 
сарадника и васпитача 

Наташа 
Гавриловић 

29.12.2021. Наставничко 
веће 

Чланови 
наставничког 

већа 

Презентација: Пројекат 
Државна 
матура 

Марина 
Јелисијевић 

29.12.2021. Наставничко 
веће 

Чланови 
наставничког 

већа 

Поступање и реаговање 
установе у 
Случајевима насиља 

ЗорицаЂурић 
 

29.12.2021. Наставничко 
веће 

Чланови 
наставничког 

већа 
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Презентација: 
Упознавање са 
садржајем Извештаја о 
стручно-педагошком 
надзору 

ПП служба 24.02.2022. Наставничко 
веће 

Чланови 
наставничког 

већа 

Излагање на тему: 
Инклузивна култура, 
политика и пракса: 
Самоповређивање 
 

ПП служба 31.03.2022. Наставничко 
веће 

Чланови 
наставничког 

већа 

Излагање на тему: 
Инклузивно образовање-
израда педагошке 
документације 

ПП служба 10.05.2022. Наставничко 
веће 

Чланови 
наставничког 

већа 

5.1.6. Радионице и обуке које су припремљене и реализоване у школи у 
складу са Школским развојним планом и  исказаним потребама 
наставника  

У августу је одржана обука за наставнике почетнике коју је реализовало пет наставника и 
стручних сарадника, а похађало 17 наставника. 

5.1.7. Активности које предузима наставник и стручни сарадник у складу са 
личним планом професионалног развоја, а нисунаведене у претходним 
ставкама  

Поред наведених облика стручног усавршавања  током ове школске године реализоване су и 
друге активности у складу са личним планом професионалног развоја. 

Ове године настављена је примена електронског дневника. 

Како је у једном делу годиненастава реализована и  на даљину наставници су се додатно 
усавршавали у коришћењу платформе Офис 365 и апликација Teams и Forms. 

Наставници су учествовали у реализацији завршних испита у основним школама, четири као 
прегледачи, а три наставника као супервизори. 

Стручно веће српског језика и књижевности је 21.3.2022. организовало у школи часпоезије 
(поезијаразличитихкултура и наразличитимјезицима.), а 6.4.2022.  у сарадњи са Медицинском 
школом поетско-музички програм "Чезнем да ти кажем" у ГKЦ-у. Једна наставница је са својим 
ученицима узела учешће програму Филозофски клуб НаташеЛазовић у Медицинско јшколи 
8.јуна 2022. 

Наставници и стручни сарадници су се самостално усавршавали  кроз праћење стручних часописа 
или путем интернета, кроз размену искустава са колегама из других школа, као и кроз 
унапређивање рада на електронској платформи школе. Наставници који изводе наставу у 
одељењима у којима има ученика са којима је потребно радити индивидуализацију или ИОП су 
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се усавршавали кроз проучавање приручника и стручне литературе ради израде, примене и 
вредновања ИОП-а.  

5.2. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

5.2.1. Похађање програма сталног стручног усавршавања (акредитованих 
семинара и обука) 

Током ове школске године поједининаставницисупохађалинеки од акредитованих облика 

стручногусавршавања и при том jeостварено1336 сати стручног усавршавања.Имена наставника, 

називи семинара, подаци о установи која подржава програм, датум одржавања семинара и број 

остварених сати налазе у следећој табели. 

Ред. 
број 

Презиме и име  Назив семинара– кат.број 

Назив 
установе и 

место 
одржавања 

Број 
сати/ 

бодова 

Датум 
одржавања 

1. Андрић Емилија Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

Етика и интегритет Електронски 
семинар 

16 10.5.2022-
10.6.2022. 

2. Андрић Перса Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

3. Антонијевић 
Бранкица 

Онлине обука школских 
администратора свих 
основних и средњих школа 
за рад у систему за 
управљање учењем Мудл 

Електронски 
семинар 

32 25.10.-
22.11.2021. 

Обука наставника за 
реализацију пројектне 
наставе и школских 
пројеката 

   

4. Антонијевић 
Жељко 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

5. Аћимовић 
Мирко 

Стрес у школи-
превазилажење,промена 

 8 13.6.2022. 

 Аџић Ивана Онлајн и хибридна настава 
у дигитално компетентној 
установи  

Електронски 
семинар 

32 6.6.2022. - 
4.7.2022. 

6. Аџић Михаило Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 
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7. Бабић Момир Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

8. Бијељић 
Драгана 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

9. Бошковић 
Ивана 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

 Брадоњић 
Гордана 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

10. Вељковић 
Марија 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

 Вилотијевић 
Милован 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

11. Владисављевић 
Весна 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

12. Вучићевић Иван Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

13. Гавриловић 
Павле 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

14. Гогић Данка Стручни библиотечко - 
информациони рад у 
школској библиотеци 
(Техничка обука за 
коришћење нове онлајн 
апликације МБС) 

Народнабибл
иотекаУжице 

8 27.12.2021. 

Обука за наставу 
Грађанског васпитања 

РЦ Ужице 8 11.12.2021. 

 Димитријевић 
Бранко 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

15. Долаш 
Андријана 

Права детета у 
образовању 

 16 6-7.11.2021. 

16. Драшковић 
Горан 

Етика и интегритет  8 12.5.2022. 

Безбедност деце на 
интернету 

 8 28.5.2022. 

 17. Драшковић 
Мирјана 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 
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Етика и интегритет Електронски 
семинар 

8 29.6.2022. 

Обука за реализацију 
програма наставе 
оријентисане ка исходима 
учења 

Електронски 
семинар 

40 22.11.-
12.12.2021. 

18. Ђурић Зорица Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

19. Жунић Марија 
 

Обука за наставу 
Грађанског васпитања 

РЦ Ужице 8 11.12.2021. 

Програм обуке за дежурне 
наставнике на завршном 
испиту у основном 
образовању  

Електронски 
семинар 

8 22.06.2022. 

Са стручњацима на вези- 
безбедно током пандемије 

Електронски 
семинар 

8 21.06.2022. 

Етика и интегритет Електронски 
семинар 

8 21.9.2022. 

20. Зекић Љиљана Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

21.  
Зечевић Весна 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

Стручни библиотечко – 
информациони рад у 
школској библиотеци 
(Техничка обука за 
коришћење нове онлајн 
апликације МБС) 

Народна 
библиотека 
Ужице 

 27.12.2021. 

22. Јелисијевић 
Марина 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

23. Јовић Милка Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

24. Јокић Јелена Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

25. Јоксимовић 
Зоран 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

26. Југовић 
Чедомир 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 
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 Недић  Гордана Онлајн и хибридна настава 
у дигитално компетентној 
установи  

Електронски 
семинар 

32 6.6.2022. - 
4.7.2022. 

27. Николић 
Биљана 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

Правадетета у образовању  16 6-7.11.2021. 

28. Николић 
Душица 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

29. Николић 
Жељана 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

30. Ковачевић 
Дубравка 

Етика и интегритет Електронски 
семинар 

8 7.06 2022. 

Усавршавање 
комуникацијске 
компетентности: 
комуникација са 
ученицима колегама и 
родитељима 

 8 28.05 2022. 

31. Крсмановић 
Тамара 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

32. Марјановић 
Ивана 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

33. Марковић Рада Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

34. Мијатовић 
Драган 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

35. Петковић 
Марија 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

36. Петровић Ана 
 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

38. Поњавић 
Оливера 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

39. Поповић 
Александра 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 
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40. Продановић 
Данијела 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

41. Радановић Ана Онлине обука школских 
администратора свих 
основних и средњих школа 
за рад  у систему за 
управљање учењем Мудл 
програм 

Електронски 
семинар 

32 25.10.-
22.11.2021. 

42. Ракић Стефан Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

43. Селаковић 
Сања 

Тренинг тренера у оквиру 
пројекта Квалитетно 
образовање 

Сокобања  18-
20.5.2022. 

44. Симић Благоје Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021 

 Стаменковић 
Братислав 

Онлајн и хибридна настава 
у дигитално компетентној 
установи  

Електронски 
семинар 

32 6.6.2022. - 
4.7.2022. 

45. Ћосић Никола Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

46. Цупара Марија Стрес у школи-
превазилажење,промена 

 8 13.6.2022. 

47. Шијакињић 
Оливера 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

48. Шљукић Јелена Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

49. Шопаловић 
Соња 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 
орјентисане ка исходима  

Електронски 
семинар 

24 23.11.-
25.12.2021. 

 5.2.2. Присуство стручним скуповима 

Током ове школске године следећинаставницису присуствовали одобреним стручним 

скуповима. 

Ред. 
број 

Презиме и име 
наставника 

Назив стручно скупа 
Назив установе 

и место 
одржавања 

Број 
сати/ 

бодова 

Датум 
одржавања 

1. Селаковић 

Сања 

Са стручњацима на вези- 
безбедно током пандемије 
(вебинар) 

On line 2/1 14.9.2021. 



    
Техничка школа Извештај о раду школе 
Ужице Школска 2021/2022. 

 

© Техничка школа Ужице  Страна 259 од 321 

Извештај о раду школе 2021 2022  

 

5.2.3. Учешће на међународним семинарима и скуповима 

Није било активности из ове области. 

5.2.4. Стручне посете и студијска путовања 

Директор школе са сарадницима Јеленом Павловић, Татјаном Старчевић и Аном Радановић био 
је током јуна у студијској посети Техничко школском центру из Крања у Словенији у оквиру 
припрема за увођење новог образовног профила везаног за мултимедије. 

У оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“ директор школе заједно са члановима 
школског пројектног тима Сањом Селаковић и Маријаном Симовић Алексић присуствовао је 
дводневној обуци у Сокобањи. 

5.2.5. Присуство састанцима и учествовање у раду стручних актива, 
заједница школа 

Директор школе је са сарадницима учествовао у раду заједница машинских,  електротехничких, 
графичких, металушких и дрвопрерађивачких школа. 

5.2.6. Активности које предузима наставник и стручни сарадник у складу са 
личним планом професионалног развоја, а нису наведене у претходним 
ставкама 

Током ове школске године наставници су похађали и облике стручног усавршавања ван установе 

у складу са својим личним плановима професионалног развоја који нису акредитовани и за које 

нису добили сате стручног усавршавања, али су им стечена знања помогла у реализацији 

наставног процеса. Имена наставника, назив стручног усавршавања датум и место одржавања 

налазе се у следећој табели. 

Ред. 
број 

Презиме и име 
наставника 

Назив стручног 
усавршавања 

Место 
одржавања 

Датум 
одржавања 

1. Андрић Емилија Формативно оцењивање – 
примери  из праксе за 
основне и средњешколе 

Електронски 
семинар 

4.12.2021. 

2. Јешић Марина Формативно оцењивање – 
примери  из праксе за 
основне и средњешколе 

Електронски 
семинар 

4.12.2021. 

3. Жунић Данијела Формативно оцењивање – 
примери  из праксе за 
основне и средњешколе 

Електронски 
семинар 

4.12.2021. 

4.
 
4. 

Николић Биљана Формативно оцењивање – 
примери  из праксе за 
основне и средњешколе 

Електронски 
семинар 

4.12.2021. 

5. Николић Душица Обука за запослене-
Стратегије у раду са 

Електронски 
семинар 

7.02.2022. 
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ученицима који показују 
проблеме у понашању 

Улога установа образовања 
и васпитања у борби 
против трговине људима 

Електронски 
семинар 

8.02.2022. 

Обука за запослене-
породично насиље 

Електронски 
семинар 

8.02.2022. 

Заштита деце  сасметњама 
у развоју у случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 
злостављања и насиља 

Електронски 
семинар 

8.02.2022. 

6. Аџић Ивана Обука за запослене-
Стратегије у раду са 
ученицима који показују 
проблеме у понашању 

Електронски 
семинар 

7.02.2022. 

Улога установа образовања 
и васпитања у борби 
против трговине људима 

Електронски 
семинар 

8.02.2022. 

Обука за запослене-
породично насиље 

Електронски 
семинар 

8.02.2022. 

Заштита деце са сметњама 
у развоју у случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 
злостављања и насиља 

Електронски 
семинар 

8.02.2022. 

7. Ћубић Весна Обука за запослене-
Стратегије у раду са 
ученицима који показују 
проблеме у понашању 

Електронски 
семинар 

7.02.2022. 

8. Жунић Марија Улога установа образовања 
и васпитања у борби 
против трговине људима 

Електронски 
семинар 

9.02.2022. 

Заштита деце са сметњама 
у развоју у случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 
злостављања и насиља 

Електронски 
семинар 

9.02.2022. 

9. Ђурић Зорица Обука за запослене-
Стратегије у раду са 
ученицима који показују 
проблеме у понашању 

Електронски 
семинар 

18.11.2021 

10. Долаш Андријана Обука за запослене-
Стратегије у раду са 
ученицима који показују 
проблеме у понашању 

Електронски 
семинар 

21.9.2021. 
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Обука за запослене-
породично насиље 

Електронски 
семинар 

21.9.2021. 

11. Драшковић Мирјана Формативно оцењивање – 
примери  из праксе за 
основне и средњешколе 

Електронски 
семинар 

4.12.2021. 

12. Селаковић Сања Први скуп наставника 
српског језика 
Златиборског округа 

РЦ Ужице 14.4.2022. 

13. Гогић Данка Први скуп наставника 
српског језика 
Златиборског округа 

РЦ Ужице 14.4.2022. 

14. Јокић Сандра Први скуп наставника 
српског језика 
Златиборског округа 

РЦ Ужице 14.4.2022. 

6. МЕНТОРСКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА - ПОЧЕТНИЦИМА 

Менторски рад са приправницима, односно наставницима почетницима реализован је у складу 
са Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника(„Службени 
гласник РС“ бр.22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022)и на основу 
индивидуалног плана за увођење у посао наставника приправника који је саставни део 
Годишњег плана рада школе.  

У току школске 2021/2022. Године менторски рад су реализовали следећи наставници: 

1) Момир Бабић- ментор Весна Ћубић 

2) Зоран Јоксимовић- ментор Марина Јелисијевић 

3) Рада Марковић- ментор Љиљана Зекић 

4) БлагојеСимић – ментор Иван Вучићевић 

5) Стефан Ракић – ментор Павле Гавриловић 

6) Марија Петковић – ментор Ивана Марјановић 

7) Драган Мијатовић – ментор Чедомир Југовић 

8) Весна Владисављевић – ментор ЗорицаЂурић 

9) МихаилоАџић – ментор Светлана Петровић 

10) Гордана Брадоњић – ментор Љиљана Зекић 

11) Вељко Раонић– ментор Бранко Димитријевић 

Часове за проверу савладаности програма увођења у посао приправника одржали су следећи 
наставници: 
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1) Момир Бабић – Час је одржан 25.11.2021. године у одељењу 3е3. Часу су присуствовали 
директор школе Драган Туцаковић, психолог Маријана Симовић Алексић, ментор Весна Ћубић  и 
члан стручног већа електротехнике Светлана Петровић. 

2) Зоран Јоксимовић – Час је одржан 26.11.2021. године у компанији Атлас  у одељењу 2д . Часу 
су присуствовали директор школе Драган Туцаковић, психолог Маријана Симовић Алексић, 
педагог Ружица Страњаковић, ментор Марина Јелисијевић и наставник Петар Вучевић из школе 
у Краљеву. 

3) Рада Марковић - Часјеодржан 26.11.2021. године у компанији Атлас у одељењу 3д. Часу су 
присуствовали директор школе Драган Туцаковић, психолог Маријана Симовић Алексић, педагог 
Ружица Страњаковић, ментор Љиљана Зекић  и наставник Петар Вучевић  из школе у Краљеву. 

4) Благоје Симић – Час је одржан 9.12.2021. године у одељењу 1м3. Часу су присуствовали 
директор школе Драган Туцаковић, психолог Маријана Симовић Алексић, ментор Иван 
Вучићевић  и члан стручног већа машинство и обрада метала Бранко Димитријевић. 

5) Марина Јевремовић Раковић - За њу је менторски рад реализован у другој школи.  Час је 
одржан 20.4.2022. године у одељењу 1е2. Часу су присуствовали директор Драган Туцаковић, 
ментор Горан Ћирковић, педагог Ружица Страњаковић и члан стручног већа наставника 
математике и информатике Наташа Гавриловић. 

6) Марија Ђокић  - Час је одржан 20.6.2022. године у одељењу 2м2. Часу су присуствовали 
директор Драган Туцаковић, ментор Марија Жунић, психолог Маријана Симовић Алексић и 
наставница Ана Лазић. 

Менторски рад осталих приправника и ментора наставиће се у наредној школској години. 

Менторски рад се одвијао и кроз пружање стручне помоћи наставницима који су ове школске 
године засновали радни однос од стране колега из стручног већа, чланова психолошко-
педагошке службе и руководилаца секторских тимова. 

7. ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ КОЈЕ СУ НАСТАВНИЦИ УНАПРЕДИЛИ 
ПОХАЂАЊЕМ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Похађањем различитих облика стручног усавршавања у установи и ван ње наставници су 
унапредили знања о коришћењу нове онлајн апликације МБС појму, примени и значају 
хибридне наставе. Унапредили су и дигиталне вештине  занаставну област, предмет и методику 
наставе, поучавање и учење. 

8. СУГЕСТИЈЕ НАСТАВНИКА КОЈЕ БИ ДОПРИНЕЛЕ ДАЉЕМ СТРУЧНОМ 
УСАВРШАВАЊУ И ПРЕДЛОГ ОБЛАСТИ И НАЧИНА СТРУЧНОГ 
УСАВРШАВАЊА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ 

У извештајима о стручном усавршавању наставници су имали могућност да дају сугестије које би 

допринеле даљем стручном усавршавању, као и да предложе области и начине стручног 
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усавршавања за наредну школску годину. Предложен је већи број стручних семинара које 

организују факултети. 

9. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ ЛИЧНОГ ПЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНОГ 
РАЗВОЈА 

На основу извештаја наставника на крају наставне године о броју сати стручног усавршавања 

извршена је процена остварености личног плана професионалног развоја до овог периода. 

Када је у питању стручно усавршавање ван установе, до јуна ове школске године велики број  

наставника реализовао је неки од облика стручног усавршавања.  

Што се тиче стручног усавршавања у установи, оствареност је на високом нивоу. Један број 

наставника је кроз већ поменуте активности остварио више од предвиђена 44 сата, а наставници 

који то нису учинили,сате могу прикупити кроз облике стручног усавршавања до 31.8.2020. 

године. 

10. АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ СТЕЧЕНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА 

У извештајима које су попуњавали, наставници су процењивали резултате примене стечених 

знања и вештина кроз облике стручног усавршавања у установи и ван ње на скали од 1 до 4. 

Средња вредност примене облика стручног усавршавања у установи је 3,22, а ван установе 3,1.  

11. ЗАКЉУЧАК 

На основу свега изнетог, може се закључити да наставници имају високу свест о потреби сталног 

стручног усавршавања. 

Стручно усавршавање у  оквиру установе, првенствено угледни часови и дисеминација знања са 

семинара и других облика стручног усавршавања ван установе представљају веома користан 

облик усавршавања и размене искустава. 

 

Директор школе              Председник Школског одбора 
 
Драган Туцаковић, дипл.инж.           Татјана Старчевић 
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ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 
РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2021/2022. ГОДИНУ 
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1. Опште информације о стручној школи 

Назив стручне школе: Техничка школа Национални 
регистарски број: 
(уколико постоји) 

 

Адреса стручне школе: Улица: 
Трг Светог Саве 34 

Град: 
Ужице 

Контакт подаци 
надлежне школске 
управе:  

Школска управа Ужице,  
Видовданска 34, +381 31 513 092 

Контакт подаци стручне 
школе: 
 
 

Телефон: 
 
031 512 597 
031 513 994 

Факс: 
 
031 512 596 
 

Мејл: 
tehnickaue@mts.rs  

Веб-сајт: 
http://www.tehnickaue.edu.rs/ 

Име и презиме 
директора: 

Драган Туцаковић, дипл. инж 

Име и презиме 
руководиоца тима за 
самовредновање:  

Оливера Шијакињић 
 

 

 

Датум извештаја о 
самовредновању: 

 
29.8.2022.године 

Период трајања циклуса 
самовредновања:  

Од: 01.9.2021. 
дан/месец/година  

До: 31.8.2022. 
дан/месец/година  

Области квалитета  
 
Штиклирајте изабране 
области квалитета за 
текући циклус 
самовредновања   

Област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, 
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

* 

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ * 

Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

* 

Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА * 

Област квалитета  5: ЕТОС * 

Област квалитета  6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

* 

2. Остали подаци о извештају о самовредновању 

Екстерне посете 
Нпр: 

Датуми Области квалитета 
евалуиране током посете  

Спољашње вредновање  12.-14.02.2013. Свих седам области 
квалитета 

Праћење рада колега једнаких по 
образовању и позицији 

04.10.2012. Настава и учење 
Образовна постигнућа 
ученика 

Педагошко-инструктивни увид и надзор   

Спољни саветник – сарадник   

mailto:tehnickaue@mts.rs 
http://www.tehnickaue.edu.rs/
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Просветни саветник у посети као део 
подршке самовредновању 

  

Просветна инспекција   

Остале екстерне посете   

 
 
 

Интерно праћење 
 

1. период 
од септембра до 
новембра 

2. период 
од децембра до 
фебруара 

3. период  
од марта до маја 

4. период 
од јуна до августа 

Датум 
извештавања о 
самовредновању 
 

 29. децембар 
2021.- Наставничко 
веће, Педагошки 
колегијум 
 

31.3.2022. – 
Педагошки 
колегијум 
31.5.2022.-
Наставничко веће 

28.јун 2022. 
Педагошки 
колегијум 
29.август 2022.- 
Наставничко веће 

Датум измене 
извештаја о 
самовредновању: 

    

Датум измене 
годишњег плана 
за побољшања: 

    

 

Одлука о евалуацији: Молимо вас означите* релевантно поље за 
изабрану област квалитета 

 1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

врло добар 

 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ врло добар 

 3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА врло добар 

 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА врло добар 

 5. ЕТОС врло добар 

  6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 
ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

врло добар 

 
 * Молимо вас да унесете: врло добар/добар/задовољава/не задовољава у складу са одлуком 
о евалуацији за област квалитета вредновану током текућег циклуса самовредновања 
 

Потписи одговорног особља:  
(може бити и само потпис директора) 
 

Директор: 
 

Руководилац тима 
за самовредновање: 

3. Чланови тимова за текући циклус самовредновања 
 

Тим Име и презиме Позиција 
нпр. наставник, ученик, родитељ, 
послодавац 

Драган Туцаковић Директор школе 
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Тим Име и презиме Позиција 
нпр. наставник, ученик, родитељ, 
послодавац 

• Тим за 
самовредновање  

Видети члан 7.  Правилника 
о вредновању квалитета 
рада установа (2011):  
Број чланова тима за 
самовредновање зависи од 
величине установе, али би 
тим за самовредновање 
требало да има најмање 5 
чланова: представнике 
стручних органа, савета 
родитеља, ученичког 
парламента и органа 
управљања установе. 
Руководиоца тима за 
самовредновање бирају 
чланови тима из својих 
редова, а у раду тима за 
самовредновање обавезно 
учествује директор 
установе. 

Оливера Шијакињић Наставник машинске групе 
предмета, руководилац тима 

Весна Зечевић Библиотекар 

Марија Жунић Наставник графичке групе 
предмета 

Ивана Аџић Наставник електротехничке групе 
предмета 

Братислав 
Стаменковић 

Наставник електротехничке групе 
предмета 

Момир Бабић Наставник електротехничке групе 
предмета 

Ивана Бошковић Наставник практичне наставе у 
графичарству 

Јелена Шљукић Наставник практичне наставе у 
графичарству 

Љиљана Зекић Наставник металуршке групе 
предмета 

Благоје Симић Наставник практичне наставе 

Михајло Аџић Наставник практичне наставе 

Павле Гавриловић Наставник практичне наставе 

Петар Стојановић Ученик  4е1 одељења,представник 
Ученичког парламента 

Зорица Старчевић Представник Школског одбора 

Тошић Светлана Представник Савета родитеља 

• Тим за квалитет 
(Уколико постоји у 
оквиру школе поред 
тима за 
самовредновање – 
опционо)  Тим за 
обезбеђење квалитета 
и развој установе 

Драган  Туцаковић Директор школе 

Јелена Павловић Помоћник директора школе, 
менаџер квалитета 

Маријана Симовић 
Алексић 

Психолог, менаџер квалитета 

Ружица Страњаковић Педагог, руководилац тима за 
инклузивно образовање 

Јелена Јокић Руководилац стручног актива за 
развојно  планирање школе, 
руководилац тима 

Ружица Страњаковић Педагог, Руководилац тима за 
инклузивно образовање 

Ана Јованетић 
Марковски 

Руководилац стручног актива за 
развој школског програма 

Бранко Димитријевић Руководилац тима за 
међупредметне компетенције и 
предузетништво 

Оливера Шијакињић Руководилац тима за 
самовредновање 
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Тим Име и презиме Позиција 
нпр. наставник, ученик, родитељ, 
послодавац 

Наташа Гавриловић Руководилац  тима за стручно 
усавршавање  

Иван Савић Руководилац тима за 
информатизацију 

Драгана Бијељић Руководилац тима за наставна 
средства и опрему 

Ивана Марјановић Руководилац тима за каријерно 
вођење и саветовање 

Милена Миливојевић Руководилац тима за подршку 
ученицима 

Слађана Дробњак Представник Школског одбора 

Љубомир Досковић  Представник Савета родитеља 

Обрад Вукашиновић Ученик одељења 3г, представник 
Ученичког парламента 

 

4. Основне информације о школи 

Ове школске године , наставу је изводило 96 наставника, у пет подручја рада: Машинство и 
обрада метала, Електротехника , Геологија,рударство и металургија, Хемија, неметали и 
графичарство и Шумарство и обрада дрвета.Образовало се укупно 892 ученика, 96 девојчица и 
796 дечака. Настава се реализовала у 36  одељења: 25 одељења у четворогодишњем, 8 одељења 
у трогодишњеми трајању образовања и 3 одељења за ученике са сметњама у развоју, у 
трогодишњем трајању образовања. У школи се, по иновативном моделу образовања, ученици 
школују у два образовна профила: оператер за израду намештаја и оператер за прераду метала. 
Поред редовног школовања школа је омогућавала и реализовала програме специјализације, 
преквалификације, доквалификације и стручног оспособљавања. 

Услед  пандемије  проглашене  на  светском нивоу , током школске 2021-2022.године, 
Министарство просвете је формирало  Тим за праћење и координисање примене превентивних 
мера у раду школе, и на основу њихових препорука, у зависности од епидемиолошке ситуације 
примењивала су се три модела наставе: Онлајн настава, Комбиновани модел наставе(одељење 
је подељено у две групе, где ја свака група наизменично наставу похађала у школи или наставу 
пратили онлајн и трећи модел Непосредна настава у школи. Продужавани су распусти и у више 
наврата мењан календар наставе. 

И поред отежаних услова школа је била укључена у више важних пројеката: 

• Учешће у пројекту Дигитална школа – европски пилот програм“од прошле године. Циљ 
пројекта је да промовише, препознаје и награђује ефикасна употреба технологија за 
дигитално учење у школама. Активности које су реализоване огледају се у примени Селфи 
инструмента за самовредновање рада школе, сачињен је Акциони план дигиталне 
трансформације школе, прибављани докази за све области квалитета о доброј пракси, 
конкурисање и добијање ознаке Дигитална школа. 
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• „Квалитетно образовање за све“  је пројекат са чијом се реализацијом кренуло претходне 
школске године ( 2020/21.) . Пројекат траје 36 месеци тако да се са активностима наставило 
и током 2021/22. шгодине. Реализује се под покровитељством Савета Европе и Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. 
Пројекат  има  за  циљ  да  промовише  квалитетно  образовање  пружањем  подршке  школ
ама,  њиховој локалној  заједници  у  њиховим  напорима  у  погледу борбе за уклањањем п
редрасуда и дискриминаторних приступа осетљивим групама, као и  превенцији насиља у 
школама.  Техничка школа се определила за промоцију Демократске инклузивне културе. 

• Челенџ фонд - програм финансирања чији је циљ јачање релевантности стручног 
образовања. Нашој школи су одобрена средстав за адаптацију радионичког простора, 
набавку савремене опреме и обуку наставника за потребе образовног профила Оператер 
машинске обраде. Осам компанија су партнери Техничке школе у овом пројекту,.  

• Наша школа, уз подршку Града Ужица, учествовала у пилот-пројекту успостављања система 
финансијског управљања и контроле (ФУК-а), након чега ће се модел применити на све 
школе у Републици Србији. Увођење ФУК-а је законска обавеза свих јавних установа како би 
се пратио ток новца и финансијко управљање. Добро успостављен систем је веома  важан за 
рад школе и једино на тај нашин школа може функционисати на одржив начин. 

• У подручју рада графичарство у оквиру пројекта Иновације у настави, учествујемо у два 
пројекта: 

1.Иновација и имплементација наставе уз подршку  IT компанија 

2. Графичка радионица радова 

Пројекат се реализује у сарадњи са ЕТФ и ГИЗ-а. 

• Пројекат неформалне групе ученика ,, Љубитељи шахаʺ, матураната Техничке школе Млади 
на потезу-шаховске активности у школи је један од подржаних на конкурсу ,, Шта нам је 
тешкоʺ, националног програма волонтирања младих, Млади су закон 2021, подржан од 
Министарства омладине и спорта РС. Пројекат је реализован у сарадњи са Медицинском 
школом из Ужица и ужичким шаховским клубом Слануша. 

Издвајамо успех наших ученика на такмичењима: 

• Прво место на републичком такмичењу из Моделирања машинских елемената и 
склопова  

• Прво место на републичком такмичењу ученика школа подручја рада Шумарство 
и обрада дрвета 

• Треће место на републичком такмичењу из области Графичарства 

• Пласмана на републичко такмичење Пословни изазов 

• Пласман за финално такмичење, у организацији Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација, за ученице средњих школа ,, Hack IT Girlsʺ. Циљ такмичења 
је да промовише креативност учења и да подстакне већу заинтересованост 
девојчица за науком, технологијом, уметношћу и математиком. 

• Изузетно значајно за школу и све њене ученице је пројекат Европске уније и 
Достигнућа малдих Girs Go Circular који је намењен оснаживању девојчица и 
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девојака у области CTEM дисциплина (Наука, Технологија, Инжењерство, 
Математика). 

• Традиционално наши ученици су се добро приказали и на Књижевној 
олимпијади. 

• Поносни на наше ученике који су учесвовали на многим спортским такмичењима 
и литерарно-ликовним конкурсима  и др. 
 

Техничка школа је делегирана од стране Министарства просвете за пилотирање пројекта 
Државне матуре. Наша школа је једна од школа у којој је реализовано Писа тестирање. 

5. Резиме закључака област квалитета Програмирање, планирање и 
извештавање  

+ Снага     0 Адекватно        - Слабост 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1 – Програмирање,планирање и извештавање 

Стандарди и индикатори 
ПРОЦЕНА 

+ 0 - 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног 
рада школе. 

   

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду 
овог документа. 

  - 

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне 
групе (наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, 
локална заједница). 

 0  

1.1.3. Садржај кључних школских докумената одражава специфичности 
установе. 

 0  

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким 
подацима и проценама квалитета рада установе. 

 0  

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне 
потребе ученика. 

+   

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији 
ефективног и ефикасног рада у школи. 

   

1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, 
развојним планом и годишњим каленадаром. 

 0  

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, 
стручних       сарадника и директора конкретизовани су циљеви 
из развојног плана и школског програма и уважене су 
актуелне потребе школе. 

 0  

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и 
пројектују промене на свим нивоима деловања. 

 0  

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа 
активности   и механизме за праћење рада и извештавање током школске 
године. 

 0  

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе 
и усклађен је са садржајем годишњег плана рада. 

 0  

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и 
остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда 
постигнућа/исхода у наставним предметима и општих 
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међупредметних и предметних компетенција. 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне 
компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и 
исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. 

+   

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним 
припремама видљиве су методе и технике којима је 
планирано активно учешће ученика на часу. 

+   

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и 
засновано је на праћењу постигнућа ученика. 

  - 

1.3.4. У планирању слободних   активности   уважавају   се   резултати   
испитивања интересовања ученика. 

  - 

1.3.5.   Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на 
аналитичко- истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и 
условима непосредног окружења. 

 0  

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада 
наставника и/или напомене о реализацији планираних активности. 

 0  

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  – 2: Настава и учење 

Стандарди и индикатори 
ПРОЦЕНА 

+ 0 - 

2.1.Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.    

2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/ исходи учења и зашто то што је 
планирано треба да научи.  

+   

2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове.  +   

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи 
различите методе (облике рада, технике, поступке...), односно спроводи 
обуку у складу са специфичним захтевима радног процеса. 

 0  

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/ задатке/захтеве различитог 
нивоа сложености.  

 0  

2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења ( користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче 
вршачко учење). 

 0  

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и 
ученицима доступне изворе знања.  

 0  

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 
ученика. 

   

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика.   0  

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал 
индивидуалним карактеристикама сваког ученика.  

 0  

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са 
његовим образовним и васпитним потребама.  

 0  

2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале 
на основу ИОП-а и плана индивидуализације.  

 0  
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2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у 
заједничким активностима којима се подстиче њихов напредак и 
интеракција са другим ученицима. 

 0  

2.2.5.  Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у 
заједничким активностима којима се подстиче њихов напредак и 
интеракција са другим ученицима.  

 0  

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

   

2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења 
на часу, умеју да примене научено и образложе како су дошли до 
решења.  

 0  

2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у 
различитим областима, професионалном праксом и свакодневним 
животом.  

 0  

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре 
и решења.  

 0  

2.3.4.Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна 
решења.  

 0  

2.3.5.Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди 
учење.  

 0  

2.3.6.Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално 
или уз помоћ наставника. 

 0  

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења.    

2.4.1.Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, 
укључујући и оцењивање оног што су ученици приказали током рада на 
пракси* (пракса ученика у средњој стручној школи).  

 0  

2.4.2.Ученику су јасни критеријуми вредновања.  0  

2.4.3.Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију 
ученицима о њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним 
корацима.  

 0  

2.4.4.Ученик поставља себи циљеве у учењу.    - 

2.4.5.Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих 
ученика.  

  - 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.    

2.5.1.Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно 
уважавају, наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на 
међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава 
дисциплину у складу са договореним правилима.  

 0  

2.5.2.Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика 
уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа.  

 0  

2.5.3.Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно 
изношење мишљења.  

+   

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, 
обликом рада или материјала.  

 0  

2.5.5.Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна 
очекивања у погледу успеха. 

 0  
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  – 3: Образовна постигнућа ученика 

Стандарди и индикатори 
ПРОЦЕНА 

+ 0 - 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују  оствареност 
стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност 
постављених индивидуалних циљева учења. 
Напомена: Овај стандард је применљив само за основну школу. По 
доношењу програма матуре и завршног испита у средњој школи , биће 
усвојен посебан стандард 3.1.за овај ниво образовања. 

   

3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег  језика 
и математике су на нивоу или изнад нивоа републичког просека. 

   

3.1.2. Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда 
постигнућа на тестовима из српског/матерњег језика и математике. 

   

3.1.3. Најмање 50% ученика остварује средњи  ниво стандарда 
постигнућа на тестовима из српског/матерњег језика и математике. 

   

3.1.4. Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда 
постигнућа на тестовима из српског/матерњег језика и математике. 

   

3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад 
нивоа републичког просека. 

   

3.1.6. Ученици који добијају додатну образовну подршку постижу 
очекиване резултате на завршном испиту  у односу на индивидуалне 
циљеве/исходе учења. 

   

3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег 
језика и математике су уједначена. 

   

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима 
ученика. 

   

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи 
развој ученика 

 0  

3.2.2. Ученици којима је потребна додатна  образовна подршка остварују 
постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним 
образовним стандардима.  

+   

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим 
потребама.  

  - 

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак  у 
учењу. 

 0  

3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у 
складу са програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

 0  

3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за 
завршни испит.  

+   

3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања 
користе се у индивидуализацији подршке у учењу.  

 0  

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се 
функционално за унапређивање наставе и учења.  

 0  

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  –  4 Подршка ученицима 

Стандарди и индикатори 
ПРОЦЕНА 

+ 0 - 
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4.1 У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.    

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке 
ученицима у учењу. 

 0  

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке 
ученицима. 

+   

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке 
ученицима. 

+   

4.1.4. У пружању подршкеученицима школа укључује породицу односно 
законске заступнике.  

+   

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите 
активности  у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима..  

+   

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други 
циклус образовања. 

+   

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој 
ученика. 

   

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

+   

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности 
и интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних 
активности. 

+   

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, 
заштита човекове околине и одрживи развој. 

+   

4.2.4.Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се 
професионални развој ученика, односно каријерно вођење и 
саветовање. 

+   

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих 
група и ученицима са изузетним способностима.  

   

4.3.1.Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.  +   

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похђање наставе ученика из 
осетљивих група.  

+   

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални 
образовни планови за ученике из осетљивих група и ученике са са 
изузетним способностима.  

+   

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/ активности за 
подршку учењу за ученике из осетљивих група. 

 0  

4.3.5. Школа  има успостављене мехнизме идентификацију ученика са 
изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање ( 
акцелерација,  обогаћивање програма).  

+   

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у 
подршци ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 
способностима. 

 0  

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5-Етос 

Стандарди и индикатори 
ПРОЦЕНА 

+ 0 - 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи    
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5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано 
понашање и одговорност свих. 

+   

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују 
мере и санкције 

 0  

5.1.3 .За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се 
разрађени поступци прилагођавања на школску средину. 

+   

5.1.4.  У школи се користе различите технике за превенцију и 
конструктивно решавање конфликата. 

 
0 

 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.    

5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и 
промовише као лични успех и успех школе. 

 
0 

 

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и 
запослених за постигнуте резултате. 

 
0 

 

5.2.3. У школи се организују различите активностиза ученике у којима 
свако има прилику да постигне резултат/ успех. 

 
0 

 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у 
различитим активностима установе. 

+ 
 

 

5.3. У школи фукнкционише систем заштите од насиља.    

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према 
насиљу. 

+ 
 

 

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавањер проблема насиља у 
складу са Протоколом о заштити деце/ ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у образовно- васпитним установама. 

 
0 

 

5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и 
родитеље, које су директно усмерене на превенцију насиља. 

+ 
 

 

5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад 
са ученицима који су укључени у насиље ( који испољавају насилничко 
понашање, трпе га или су сведоци). 

+ 
 

 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима.    

5.4.1. У школи је организована сарадња стручних и саветодавних 
органа. 

+   

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим 
ученички тимовима. 

 0  

5.4.3.У школи се подржавају иницијативе и педагошке аутономије 
наставника и стручних сарадника. 

 0  

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе.  0  

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке 
активности у циљу јачања осећања припадности школи. 

  - 

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности.    

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-
образовне изузетности у широј и ужој локалној и стручној заједници. 

+   

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно- 
образовну праксу, мењају је и унапређују. 

+   

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим 
колегама у установи и ван ње. 

+   

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских 
односа на свим нивоима школе представљају примере добре праксе. 

+   
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5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на 
основу акционих истраживања. 

 0  

 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6 –Организација рада школе, управљање људским и материјалним 
ресурсима 
Стандарди и индикатори ПРОЦЕНА 

+ 0 - 

6.1. Руковођење директора је у функцији унапређења рада школе.    

6.1.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним 
процедурама и носиоцима одговорности. 

+   

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школе и 
компетенцијама запослених. 

 0  

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси 
квалитету њиховог рада. 

+   

6.1.4. Директор обезебеђује услове да запослени, ученички парламент и 
савет родитеља активно учествују у доношењу одлука у циљу унапређења 
рада школе. 

  - 

6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених.  0  

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета 
рада. 

   

6.2.1. Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у 
образовно-васпитни рад. 

+   

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују 
образовно-васпитни рад и предлажу мере за побољшае квалитета рада. 

 0  

6.2.3. Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у 
функцији унапређивања квалитета. 

 0  

6.2.4. У школи се користе подаци из јединственог информационог система 
просвете за вредновање и унапређење рада школе. 

 0  

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање 
дигиталне зрелости школе. 

+   

6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада 
на основу резултата праћења и вредновања. 

 0  

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе.    

6.3.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример 
другима. 

+   

6.3.2. Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације. +   

6.3.3. Директор промовише вредности учења и развија школу као 
заједницу целоживотног учења. 

 0  

6.3.4.Директор планира лични професионални развој на основу резултата 
спољашњег вредновања и самовредновања свог рада. 

 0  

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.    

6.4.1. Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује 
услове за његово остваривање у складу са могућностима школе. 

  +   

6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и 
самовредновања планирају и унапређују профеиоснално деловање. 

 0  

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом 
унутар школе и умрежавањем између школа вреднују и унапређују 

 0  
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наставу и учење. 

6.4.4.Запослени примењују новостечена знања из области из којих су се 
усавршавали. 

 0  

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално.    

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких 
ресурса. 

 0  

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу 
побољшања квалитета наставе. 

 0  

6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне 
институције, историјски локалитети, научне институције, привредне и 
друге организације и сл.) користе се у функцији наставе и учења. 

 0  

6.6. Школа подржава иницијативу и предузетнички дух.    

6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, 
привредним и непривредним организацијама и локалном 
заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција 
ученика. 

 0  

6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају 
опште и међупредметне компетенције. 

 0  

6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију 
ка предузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставника. 

  - 

6.6.4. Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у 
кључним областима квалитета. 

 0  

6.6.5. Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на 
развој кључних компетенција за целоживотно учење ученика и 
наставника. 

 0  

 

Свеобухватна процена  за област квалитета  Програмирање, планирање и извештавање 

На основу унапред утврђене процедуре праћења нивоа остварености стандарда за област 
квалитета  Програмирање,планирање и извештавање, Тим за самовредновање  је извршо 
процену рада установе за област квалитета  Програмирање,планирање и извештавање  и 
установио следеће:     

На основу увида у документацију закључак је да нису су сви индикатори прописаних 
стандарда квалитета у потпуности испуњени . Индикатор   1.1.1.Школски програм се заснива 
на прописаним начелима за израду овог документа  -Потребно је Школски програм дорадити  
у складу са законским изменама- унети  кључне појмове,речи. 

Индикатори  1.3.3.Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и 
засновано је на праћењу постигнућа ученика и 1.3.4. У планирању слободних   
активности   уважавају   се   резултати   испитивања интересовања ученика   су 
процењивани кроз упитнике које су попуњавали родитељи,наставници и ученици .И поред 
високих оцена  за одређивање кључних снага и слабости Тим се руководио најниже и највише 
оцењеним индикаторима  тако да ова два индикатора видимо као слабости  на којима треба 
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радити.Саставни део извештаја је и табеларни приказ  оцена из Упитника по 
тврдњама/исказима које се односе на одговарајуће индикаторе. 

Закључак је да ниво остварености области квалитета Програмирање,планирање и 
извештавње    одговара највишој оцени врло добар. 

Свеобухватна процена  за област квалитета Настава и учење 

На основу унапред утврђене процедуре праћења нивоа остварености стандарда за област 
квалитета Настава и учење, Тим за самовредновање извршио је процену рада установе за 
област квалитета Настава и учење и установио следеће: 

Процена нивоа остварености стандарда квалитета је рађена на основу документације 
прикупљене са 47 посећених часова. Оцене свих индикатора су веома високе. Просечне оцене 
по стандардима се крећу од 3.85 до 3,96. Посебно је важно да су оцене које су дали 
наставници и ученици прилично уједначене. 

И поред тако високих оцена, за одређивање кључних снага и слабости, Тим се руководио 
најниже и највише оцењеним индикаторима. Највеће оцене   и наставници и ученици дали 
су за индикаторе 2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је 
планирано треба да се научи;2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове 
и 2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења. 
Најмањом оценом ученици су оценили индикатор 2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у 
учењу. Најмањом оценом наставници су оценили индикатор 2.4.4. Ученик поставља себи 
циљеве у учењу и 2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих 
ученика. 

Свеобухватна процена  за област квалитета Образовна постигнућа ученика 

 Област Образовна постигнућа ученика је вреднована школске 2019/20. године. Када 
анализирамо ову област квалитета, потребно је и анализирати податке из Просветног картона 
наше школе, јер тако добијамо целовиту слику, односно треба узети у обзир и постигнућа 
ученика из основне школе као и успех ученика на завршном испиту у основној школи. Сходно 
томе на постигнућа ученика у појединим одељењима свакако, у великој мери, утиче и 
структура уписаних ученика. Кључне снаге школе у области квалитета Образовна постигнућа 
ученика школске 2019/20. године су  су индикатор 3.2.2. „Ученици коjима jе потребна додатна 
образовна подршка остваруjу постигнућа у складу са индивидуалним циљевима 
учења/прилагођеним образовним стандардима“ и 3.2.6„Школа реализуjе квалитетан 
програм припреме ученика за завршни испит“ и можемо констатовати да се одржава 
континуитет  остварености ових  индикатора на веома виском нивоу.   Школа има разрађен 
механизам препознавања ученика којима је потребна додатна подршка, односно ови 
ученици се идентификују на седницама одељењских већа на предлог предметних наставника 
током читаве школске године. За те ученике израђују се индивидуални образовни планови 
који се евалуирају периодично. Техничку школу похађају ученици са посебним потребама у и 
посебним одељењима у подручјима рада машинство и обрада метала и графичарство. Ови 
ученици постижу традиционално добар успех на класификационим периодима управо јер 
остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима и прилагођеним образовним 
стандардима. Припремна настава за завршни испит рализује се у складу са потребама 
ученика и нормама наставника. Изузетно је висок проценат пролазности на матурском и 
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завршном испиту. Кључну слабост у области квалитета Образовна постигнућа ученика 
представља индикатор 3.2.3.„Ученици су укључени у допунску наставу у складу са своjим 
потребама“ , па се и предложена мера за унапређење квалитета рада школе односи на овај 
индикатор. Процедуре развијене за текућу школску годину у циљу подизања квалитета и 
подржавања редовности похађања допунске наставе, подразумева процедуре: 
идентификацију ученика са незадовољавајућим постигнућем / проблемима у учењу на првом 
класификационом периоду, упућивање на допунску наставу или компензаторни програм, 
контролу редовности похађања наставе, анализу евиденције о напредовању упућених 
ученика и извештавање на одељенским већима и родитељским састанцима. 

Према мери предложеној за унапређење индикатора 3.2.3 родитељи ће бити контактирани 
писменим путем ако ученик изостаје са допунске на коју је упућен. Родитељ је одговоран да 
подржи овај процес и да се постара да ученик редовно иде на часове допунске наставе. 
Родитељи могу да упуте сва питања наставнику и одељенском старешини.  

Свеобухватна процена  за област квалитета Подршка ученицима  

За област квалитета ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, од предвиђених 16 критеријума квалитета њих 
15 је испуњено у потпуности, при чему за сваки можемо рећи да је остварен кроз велики број 
активности.За њих су, просечне оцене добијене анализом упитника које су попуњавали 
ученици, родитељи и наставници, високе и крећу се у распону између 3,02 и 3,94. Тврдња 
Ученици који брже напредују и ученици који спорије напредују добијају различите задтке, 
процењена је од ученика најмањом оценом 2,38, што указује да у оквиру стандарда 4.1.1 
Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу, треба 
предузети одређена побољшања. Анализом документације која је саставни део овог 
извештаја и налази се у прилогу, Тим је утврдио следеће:  ПП служба је задужена за подршку 
процесу учења. Ова служба, сарадњом са ОС и родитељима, присуством на седницама ОВ и  
анализом успеха ученика за сваки  квартални период, прати напредовање и успех ученика на 
школском нивоу. На основу тога се утврђују посебне потребе сваког ученика. Планирају се и 
припремају посебне активности да би се ученицима који заостају у раду помогло у 
савладавању тешкоћа у наставном процесу, а ученицима који брже напредују омогућило 
даље напредовање. Наставницима се пружа потребна помоћ при конципирању планова 
рада, дају савети и координишу активности. Свако напредовање и успех се похваљују, а за 
изузетна постигнућа се промовишу и награђују. У школи се  реализују програми за подршку 
процесу учења  али се очигледно у будуће морају интензивирати кроз следеће активности: 
Предавања на тему увођење у технике учења, помоћ у превазилажењу неуспеха, развијање 
мотивације, организована помоћ бољих ученика слабијима, упућивање у начин процене 
сопственог напредовања. 

На основу свега напред наведеног закључак је да ниво остварености области Подршка 
ученицима одговара највишој оцени врло добар 

Табеларни приказ резултата анкете коју су попуњавали ученици, родитељи и наставници 
саставни су део овог  извештаја и налази се у прилогу. 

Област квалитета Подршка ученицима била је предмет спољашњег вредновања 
2012/1013.године. На основу тада донетих закључака и усвојеног Плана за побољшање, 
предузете су мере и активности како би се што више подстицао професионални развој 
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ученика. На основу садашње анализе може се рећи да је у овом делу дошло до значајних 
побољшања, што је у  анализи која следи поткрепљено низом доказа. 

Свеобухватна процена  за област квалитета Етос 

Област квалитета Етос је вреднована 2019-2020. године и на основу високог нивоа 
остварености свих индикатора (3,56-3,975) оцењена највишом оценом 4.На основу 
свеобухватне анализе, поређења са претходним циклусом оцењивања и анализом упитника 
које попунило 111 родитељa, 71 наставник и 191 ученик,  Тим за самовредновање сматра да 
је школа и ове године задржала највиши  ниво квалитета у  области вредновања Етос. Сви 
стандарди за ову област квалитета су на нивоу или већи у  односу на претходно оцењивање.У 
школи су успостављени и стално се унапређују добри међуљудски односи, а резултати 
ученика и наставника се подржавају, похваљују и промовишу. У школи веома ефикасно 
функцинише систем заштите од насиља уз велику подршку и ангажовање  Тима за заштиту 
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Родитељи активно 
учествују у животу и раду школе, а заједничким активностима ученика, родитеља и ученика 
се негује и унапређује осећање  припадности школи. 

Свеобухватна процена  за област квалитета Организација рада школе, управљање људским 
и материјалним ресурсима 

Област квалитета Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 
вреднована је у школској 2020/2021.години, тако да сада дајемо анализу која се у великом 
мери ослања на тај извештај о самовредновању, мере за побољшање ове области квалитета, 
као и на реализацију акционог плана за ову област. Ове школске 2021/2022. године 
испитивали смо само индикаторе са најлошијом оценом, пре свега како бисмо утврдили да 
ли су се, и у коликој мери, ови индикатори поправили. 

На основу унапред утврђене процедуре праћења нивоа остварености стандарда за област 
квалитета Организација рада, управљање људским и материјалним ресурсима, Тим за 
самовредновање  је извршо процену рада установе за област квалитета Организација рад 
школе, управљање људским и материјалним ресурсима и установио следеће: 

Налази изведени на основу доказа показују да је свих 6 стандарда области квалитета 
прописаних за дати област остварено у потпуности, тако да је сумарна оцена за област 
квалитета Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима за 
школску 2021/22. годину вреднована највишом оценом врло добар 4.  

Процена нивоа остварености квалитета у области Организација рада школе, управљање 
људским и материјалним ресурсима је извршена на основу анализе прописаних стандарда 
који се односе на : 

- Руковођење директора у функцији унапређења рада школе 

- Функционисање система за праћење и вредновање квалитета рада у школи 

- Лидерско деловање директора у функцији развоја школе 
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- Ангажованост људских ресурса у функцији квалитета рада школе 

- Функционално коришћење матријално техничких ресурса 

- Подршку иницијативи и развој предузетничког духа у школи 

Анализа је највећим делом извршена увидом у документацију, мањим делом анкетирањем 
наставника (Прилог број 2. Упитник  за наставнике- остале области квалитета.         

На основу увида у документацију закључак је да су сви индикатори прописаних стандарда 
квалитета у потпуности испуњени. Приликом дефинисања кључних снага и слабости за ову 
област квалитета Тим се определио да већи део индикатора буде окарактерисан као снага, с 
обзиром да је довољан број доказа који подупиру ову процену. Критеријум 6.6.3. Школа кроз 
школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка предузетништву и 
предузетничке компетенције ученика и наставника је добио веома добру оцену 3,80, што 
је изузетан помак у одосу на претходно анкетирање. Ипак може се дефинисати као слабост, 
с обзиром да је недовољно доказа да је овај индикатор испуњен у овако високој мери.   

Докази који подупиру свеобухватну процену 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

На седници Наставничког већа одржаној 28. Јуна 2022. усвојен је предлог Школског програма 
за период 2022-2026. године.     

У оквиру овог школског програма сада се налазе и нови (овогодишњи) школски програм  за 
4. разред електротехничара информационих технологија (ЕИТ)-стручни предмети, као и 
школски програм за 1,2,3,4. разред техничара индустријске роботике (ТИР) и промена назива 
за Оператер машинске обраде у Оператер машинске обраде резањем -  са изменом у 
школском програму  само за стручне предмете. 

Изменама  Закона о основама система образовања и васпитања (СЛ гласник РС број 129/2021)  
наведено је као новина да програми наставе и учења у основном и средњем образовању 
садрже: 

1.Циљеве општег средњег, стручног и уметничкогобразовања и циљеве учења предмета, 
изборних програма и активности по разредима –што смо имали и до сада   

2.Образовне стандарде за опште средње образовање –што смо имали и до сада   

3.Кључне појмове садржаја сваког предмета –ново у овом ШП( сада имамо само за ЕИТ, 
стручни предмети и ТИР, за све) 

4.Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма–што смо имали и до сада   

5.Упуство за формативно и сумативно оцењивање ученика –ново у овом ШП 
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Руководиоци стручних већа ће обавестити наставнике у наредном периоду о новинама при 
изради  школског програма ( у питању су кључни појмови). ( доказ : записник са 11. Седнице  
Наставничког већа , 28.6.2022) 

Упоређивањем Годишњег плана рада, Развојног плана школе за период 2021-26.Школског 
програма и школског календара, дошли смо до закључка да је Годишњи план рада донет у 
складу са Школским програмом , Развојним планом и годишњим календаром. У оперативним 
и акционим плановима свих органа школе и тимова у школи конкретизовани су циљеви из 
Развојног плана и уважене су потребе школе и ученика. Такође, у плановима рада тимова, 
стручних сарадника и директора школе, јасно се виде конкретизовани циљеви, задаци и 
активности који су проистекли из Развојног плана школе уз уважене актуелне потребе школе 
и ученика. Школски процеси су у потпуности прилагођени новонасталој ситуацији, како сам 
процес одвијања наставе, тако и сви остали процеси који се одвијају у школи ( нпр. прелазак 
на онлајн наставу и функционисање школе током пандемије). 

У плановима рада органа, тела и тимова јасно се осликавају процеси рада у школи. 
Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење 
рада и извештавање током целе школске године. Поменути планови су саставни део 
Годишњег плана рада школе и детаљно су разрађени.  Анализа остварености предвиђених 
активности одвија се кроз анализу остварености Годишњег плана рада за прво и друго 
полугодиште. Извештаји о овој обављеној анализи су саставни део рада Наставничког већа и 
доступни су у сваком моменту свим запосленима. У оквиру поменуте анализе, анализира се 
оствареност планова, задатака и активности тимова и органа. Такође, анализира се и 
оствареност и активности из Акционих планова који су саставни део Годишњег плана рада, 
према предвиђеној временској динамици. Годишњи план рада и Извештај о раду школе су 
апсолутно усклађени, како је индикаторима предвиђено. Извештај о раду школе садржи све 
елементе и релевантне информације које су обележиле рад школе, редоследом поглавља и 
структуром одговара Годишњем плану рада, тако да је поједностављено пратити планиране 
активности. Планирање образовно васпитног рада у школи се врши на основу Развојног плана 
школе и усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања , стандарда 
постигнућа и исхода у наставним предметима. За израду Годишњих планова наставници 
користе стандарде за предмете за који су прописани стандарди, међупредметне и предметне 
компетенције , а за оперативно планирање исходе постигнућа. 

Ученици су тврђење У школи је организована допунска настава за предмет/е из којих имам 
недовољну оцену или потешкоће  у савладавању одређеног градива оценили просечном 
оценом 3,08. ( Прилог број 4. Упитник за ученике). 

Наставници подстичу ученике да посећују допунску наставу ( оцена 3,86), опланирају 
допунску наставу на основу постигнућа ученика ( оцена 3,909, у завршном делу часа допунске 
наставе раде писмену и /илиусмену евалуацију часа ( 3,59). Ефекти допунске наставе се 
анализирају на стручним већима и наставници редовно евидентирају присуство ученика на 
часовима допунске наставе ( 98,55%) ( Прилог број 2- Упитник за наставнике – остале области 
квалитета). 

Годишњи и месечни планови рада наставника садрже све потребне елементе. Исходи 
дефинисани пообластима се поштују и уважавају при операционализацији исхода на нивоу 
конкретних наставних јединица. Припреме наставника садрже различите активности ученика 
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за сва три нивоа постигнућа. Води се рачуна о времену потребном за остваривање појединих 
наставних садржаја и остварују међупредметне корелације и унутарпредметне корелације. 
Ученици се упућују на употребу других извора знања и предвиђена је евалуација часа. ( доказ: 
Извештај о стручно-педагошком надзору просветног саветника Миленка Николића , 
реализован у периоду 10.-17.12.2021.) 

Тим за подршку ученицима сваке године спроводи анкету међу ученицима свих разреда о 
њиховим интересовањима за учешће у раду  секција. На седници Наставничког већа се 
презентује Упитник о интересовањима ученика за учешће у ваннаставним активностима и на 
основу резултата упитника се  организује понуда секција ( доказ: Записник са седнице 
Наставничког већа 18.8.2022.). Ипак, ученици су оценили тврдњу Учествовање у 
ванаставним активностима ми омогућује да задовољим своја интересовања и развијам 
своје таленте са оценом 2,52, док је тврђење Укључен сам у бар једну ваннаставну активност 
у школи оцењено најнижом оценом у Упитнику за ученике – 2,15. ( Прилог број 4. Упитник за 
ученике) 

Кључне снаге  
1.1.5. У програмирању рада уважавају се 
узрасне, развојне и специфичне потребе 
ученика. 
1.3.1. Наставници користе 

међупредметне и предметне 
компетенције и стандарде за 
глобално планирање наставе и 
исходе постигнућа за оперативно 
планирање наставе. 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у 
њиховим дневним припремама 
Програмирање, планирање и видљиве су 
методе и технике којима је планирано активно 
учешће ученика на часу. 

Кључне слабости 
 Школски програм се заснива на 
прописаним начелима за израду овог 
документа. 
1.3.3. Планирање допунске наставе и 
додатног рада је функционално и 
засновано је на праћењу постигнућа 
ученика. 
 1.3.4. У планирању слободних   
активности   уважавају   се   резултати   
испитивања интересовања ученика.    

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

У наставном раду постоји добра усаглашеност дидактичко-методичких решења са циљевима 

учења. Наставници истичу наставне циљеве у дневним припремама као и у непосредном 

раду са ученицима на часу. Преовладавају часови на којима наставници на јасан и прецизан 

начин дају упутства и објашњења и истичу кључне појмове које ученици треба да науче. 

Поступно усложњавање захтева према ученицима и коришћење адекватних наставних 

метода и облика рада је пракса већег броја наставника. На основу протокола за посматрање 

и вредновање часа и упитника које су попуњавали ученици испуњени су сви критеријуми 

квалитета, са изузетно високом оценом како са становишта ученика, тако и са становишта 

наставника. Четири критеријума квалитета су оцењена највећом оценом док су критеријуми 

који се односе на структуру часа и интеракцију међу ученицима оцењени просечном оценом 

3.94. Оцене ученика за критеријуме које се односе на циљеве и исходе учења као и 

разумевање кључних појмова су оцењени приближно сличним оценама (3.80). 
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Тврдњу Наставници нас организују тако да ученици који брже напредују помажу ученицима 
који спорије напредују ученици оцењују просечном оценом 2,73 ( Прилог број 4. Упитник за 
ученике). 

Тврдњу Не учим само из уџбеника и бележака већ користим и друге изворе информација ( 
књиге, часописе , интернет... ) ученици су оценили просечном оценом 2,87 ( Прилог број 4. 
Упитник за ученике).  

• Наставници прилагођавају захтеве, темпо рада и посвећују време ученицима у складу са 
различитим образовним и васпитним потребама ученика. Повремено је присутно и 
прилагођавање наставног материјала индивидуалним карактеристикама ученика. На основу 
протокола за посматрање и вредновање часа и упитника које су попуњавали ученици 
испуњени су сви критеријуми квалитета, са изузетно високом оценом како са становишта 
ученика, тако и са становишта наставника. Свих шест критеријума квалитета оцењена су 
изузетно високом просечном оценом (3.96). Ученици су вредновали критеријум који се 
односи на индивидуалне образовне и васпитне потребе ученика са просечном оценом 3.81. 
Докази: припрема наставника за час, протокол за посматрање и вредновање часа и упитници 
које су попуњавали ученици. 

Тврдњу Ученици који брже напредују и ученици који спорије напредују добијају различите 
задатке ученици су оценили најнижом оценом 2,38 ( Прилог број 4. Упитник за ученике). 

• Ученици су на часовима активни и заинтересовани за стицање знања, развијање вештина и 
компетенција и усвајање вредности.   Њихови радови , активности , питања и одговори 
показују да разумеју шта је предмет учења и како да примене научено. Већина ученика уме 
да образложи како је дошла до решења  и процени тачност одговора.Виском оценом 3,83 
ученици су оценили своју способност да  повежу предмет учења са претходно усвојеним 
градивом из истог предмета, садржајима  из различитих области , праксом и свакодневним  
животом.Стално се подстиче и унапређује њихово функционално знање.Све већи број 
ученика се укључује у прикупљање, критичку процену и анализу идеја, решења и одговора. 
Наставници их подстичу да излажу своје идеје  што доноси велики број оригиналних и 
креативних решења. Повратне информације добијене од наставника ученици користе за 
унапређење учења и решавање постављених задатака.Заинтересовани су и умеју да користе 
све доступне изворе знања и расположива наставна средства. Све већи број ученика се 
укључује у пројектну наставу и уз помоћ наставника планира, реализује, и вреднује пројекат.     

• Наставници оцењују ученике у складу са Правилником о оцењивању. Приликом оцењивања 
прилагођавају захтеве могућностима ученика. Констатовано је да наставници приликом 
вредновања користе сумативно и формативно оцењивање. У функцији праћења и 
документовања о напредовању свих ученика, формативном оцењивању се даје посебан 
значај. У зависности од врсте предмета и образовног профила, наставници воде евиденцију 
о успеху ученика ( прилагођени обрасци, листе провере вештина, оценске листе..) . На основу 
упитника може се закључити да су ученицима јасни критеријуми оцењивања (просечна оцена 
3,81) и ученици од наставника добијају потпуну и разумљиву информацију о свом раду и јасне 
препоруке како напредују (просечна оцена 3,83) . Нису у довољној мери уочене активности 
на основу којих би се закључило да ученици постављају себи циљеве у учењу (просечна оцена 
3,71, најнижа оцена из упитника за ученике), док се за критеријум да ученици процењују 
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сопствени напредак у учењу и напредак других ученика (просечна оцена 3,81) види напредак 
у односу на претходни период. 

77,7% анкетираних ученика поставља себи циљеве у учењу, а 87,9% анкетираних ученика 
тврди да уме да процени свој напредак у учењу и напредак других ученика. Исказ Умем да 
пратим и проценим сопствено напредовање и остварене резултате ученици оцењују 
просечном оценом 3,30. (Прилог број 4. Упитник за ученике). 

 Тврдње Ученици постављју себи циљеве у учењу и Ученици умеју да процене свој напредак 
у учењу и напредак других ученика наставници оцењују просечним оценама 3,17. ( Прилог 
број 2. – Упитник за наставнике- остале области квалитета). 

• На часовима се ствара подстицајна атмосфера за рад уз међусобно уважавање наставника и 
ученика. Наставник на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са 
договореним правилима. Правила понашања и радне дисциплине на часовима су донета на 
часовима одељенске заједнице и истакнута су у кабинетима и радионицама практичне 
наставе. Ученици су овај индикатор проценили такође високом оценом 3,83.Наставници 
примењују разноврсне облике рада и наставне методе у циљу мотивисања ученика за 
активно учествовање у настави. Наставници прате постигнућа ученика у континуитету током 
школске године, а на почетку школске године ученици раде иницијалне тестове на основу 
којих наставници утврђују претходна постигнућа ученика. Различитости ученика се у настави 
уважавају кроз примену индивидуализоване и диференциране наставе. Приликом 
припремања наставе, за сваки део часа наставници планирају активности ученика који брже 
и који спорије напредују. То  потврђују и резултати упитника за наставнике и ученике који се 
крећу у распону од 3,80 до 3,93. Ученицима се пружа могућност да постављају питања, 
дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу применом проблемске наставе, 
групног рада и хеуристичке наставне методе. На тај начин се подстиче интелектуална 
радозналост и слободно изношење мишљења ученика што ученици оцењују такође високом 
оценом 3,87. Из појединих предмета имају могућност да при обради различитих тема и 
изради практичних радова, бирају начин обраде теме, облик рада или материјала. 
Наставници подстичу ученике на рад, поштујући сваког ученика и имајући поверење у његове 
могућности и снаге. Методом подстицања постиже се поверење између наставника и 
ученика. Наставници охрабрују ипохваљују ученике, разумеју и цене напоре који ученици 
улажу да савладају градиво. Поверење у могућности ученика и позитивна очекивања ученика 
у погледу успеха огледају се у успесима ученика на такмичењима и учешћу на великом броју 
активности у школи и ван ње. Похваљивањем и награђивањем ученика на Савиндан, 
награђивањем одличних ученика књигом на крају школске године ученици се подстичу на 
марљивост у раду и међусобну сарадњу. 

Кључне снаге  
2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/ исходи 
учења и зашто то што је планирано треба да 
научи.  
2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и 
кључне појмове. 
2.5.3.Наставник подстиче интелектуалну 
радозналост и слободно изношење мишљења 

Кључне слабости 
2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у 
учењу. 
2.4.5. Ученик уме критички да процени свој 
напредак и напредак осталих ученика.  
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ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развоj ученика, успех се 
анализира на седницама Одељењских већа, Стручних већа иНаставничког већа, као и на 
састанцима Савета родитеља, Педагошког колегијума и Школског одбора. На основу анализе 
доносе сеодговарајуће мере за побољшање успеха које се имплементирају у раду са 
ученицима (докази су одговарајући записници наведенихоргана). 

Ученици коjима jе потребна додатна образовна подршка раде по индивидуалном 
образовном плану (ИОП 1 и ИОП 2). Индивидуални      образовни планови се вреднују према 
предвиђеној динамици, а ученици који раде на овакав начин остваруjу постигнућа у складу 
са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. (докази: 
индивидуални образовни планови који се налазе наплатформи, евалуација индивидуалних 
образовних планова која се исто налази на платформи, записници са састанака Тима зе 
инклузију). 

Школа има разрађене механизме упућивања ученика на допунску наставу. Ученици се упућују 
на допунску наставу када добију недовољну оцену или ако сами искажу потребу, и то током 
читаве школске године на седницама Одељењског већа. Међутим, ученици у недовољној 
мери посећују ове часове, често су немотивисани да долазе на часове допунске наставе. 
Такође, редовнија посета часовима допунске наставе често се сугерише као мера за 
побољшање успеха, али опет ученици не долазе редовне на ове часове. 

94,2% анкетираних наставника за ученике који су упућени да похађају часове допунске 
наставе води евиденцију о остварености исхода и и напредовању. Наставници прилагођавају 
начин рада индивидуалним карактеристикама ученика ( просечна оцена 3,87)и примењују 
диференцирану наставу на часовима допунске наставе ( просечна оцена 3,565) ( Прилог број 
2 – Упитник за наставнике – остале области квалитета) 

79,3% анкетираних родитеља каже да су им доступне информације о распореду одржавања 
допунске наставе. Родитељи прате да ли њихово дете похађа допунску наставу путем е- 
дневника ( 38,7 % анкетираних родитеља) , информишу се код одељењског старешине ( 
118,9%), информишу се у пп служби ( 0,9%) , док 41,4% родитеља каже да њихово дете није 
имало потребе за допунском наставом. 16,2% родитеља оцењује да јепохађање допунске 
наставе дало резултате у мањој мери, а 31,5% анкетираних родитеља оцењује да је похађање 
допунске насзаве дало резултате у већој мери ( остали анкетирани родитељи кажу да за 
њихово дете није било потребе за допунском наставом)( Прилог број 3. Упитник за родитеље.  

На основу анализе упитника које су попуњавали ученици, наставници и родитељи ученика 
приметно је да су наставници редовно планирали допунску наставу, редовно се припремали 
за исту, да се води евиденција о остварености исхода и образовних постигнућа ученика, да су 
редовно објављивани термини допунске наставе и да су ученицима и родитељима познати 
термини за допунску наставу, да одељењске старешине редовно обавештавају родитеље 
ученика који треба да похађају допунску наставу и да похађање допунске наставе даје 
позитивне ефекте. Такође из анализе Упитника који су послани ученницима види се да само  
31,75% ученика редовно присуствује допунској настави. Према томе се може закључити да се 
наставници и одељењске старешине максимално укључују у организовање допунске наставе 
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и да ученике треба мотивисати да се редовније укључују те би из овога произишао и предлог 
мере.  

У школи се организује и додатна настава из предмета из којих је исказано интересовање 
ученика, као и из предмета из којих се ученици могутакмичити. Најчешће се часови додатне 
наставе користе да ученици прошире знања о темама које раде на часовима редовне наставе. 
Наовај начин ученици остварују напредак у складу са својим могућностима. (докази: е- 
денвник, план рада додантне наставе који је саставни део годишњег плана рада).
 Наставници који реализују додатну наставу у својим Извештајима о реализацији 40-
точасовне радне недеље процењују у којој нери ученици који похађају  часове додатног рада 
остварују напредак у складу са програмским циљевима и индивидуалним поттребама.  

71,3% анкетираних ученика се слаже са тврдњом да је додатна настава организована у складу 
са њиховим потребама. Тврдњу Талентованим ученицима су омогућени посебни облици рада 
ван редовне наставе ( кроз додатну наставу, секције, истраживачки ра и сл) ученици су 
оценили просечном оценом 2,88. ( Прилог број  4 Упитник за ученике).  

Школа реализуjе квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.Школа реализује 
припремну наставу за полагање завршног и матурског испита.  (докази: е-дневник, Анализа 
реализације ГПР-а, Извештај о раду школе) 

Резултати инициjалних и годишњих тестова и провера знања користе се у индивидуализациjи 
подршке у учењу. Наставници на почетку школске године спроводе иницијално тестирање 
ученика. Резултате овог тестирања користе за идентификацију ученика којима је потребна 
додатна подршка и индивидуализација у раду. На седницама ОВ се индентификују ови 
ученици и даље им се пружа подршка у раду. (докази: Дневник рада, месечни планови рада 
наставника, припреме наставника, записници са седница ОВ). Резултате иницијалног 
тестирања наставници треба да у већој мери користе као ресурс за подршку ученицима у 
учењу. Ове тестове треба искористити да би се у што већој мери рад прилагодио ученицима 
и њиховим могућностима. Такође, пожељно је да наставници приступају индивидуално 
ученицима и да у складу са тим планирају рад у одељењу. 

Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 
унапређивање наставе и учења. У школи је ове школске године 5.6. и 8.априла 2022, 
реализован Пилот пројекат пробне државне матуре  у подручју рада електротехника ( 
образовни профил електротехничар информационих технологија) и у подручју рада 
машинство и обрада метала ( образовни профил техничар за компјутерско управљање ( ЦНЦ) 
машина итехничар за роботику) .  

Предложене мере за унапређење рада односе се на а областОбразовна постигнућаученика 
индикатор 3.2.3 Ученицисуукључени у допунскунаставу у складу са својим потребама. 

Процедуре развијене за текућу школску годину у циљу подизања квалитета и подржавања 
редовности похађања допунске наставе, подразумева процедуре: идентификацију ученика 
са незадовољавајућим постигнућем / проблемима у учењу на првом класификационом 
периоду, упућивање на допунску наставу или компензаторни програм, контролу редовности 
похађања наставе, анализу евиденције о напредовању упућених ученика и извештавање на 
одељенским већима и родитељским састанцима. 
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Родитељи ће бити контактирани писменим путем ако ученик изостаје са допунске на коју је 
упућен. Родитељ је одговоран да подржи овај процес и да се постара да ученик редовно иде 
на часове допунске наставе. Родитељи могу да упуте сва питања наставнику и одељенском 
старешини.  

Кључне снаге  
3.2.2. Ученици којима је потребна додатна 
образовна подршка остварују постигнућа у 
складу са индивидуалним циљевима учења/ 
прилагођеним образовним стандардима.  
3.2.6. Школа реализује квалитетан програм 
припреме ученика за завршни испит.  

Кључне слабости 
3.2.3. Ученици су укључени у допунску 
наставу у складу са својим потребама. 
 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

У школи је доступан добро осмишљен систем пружања подршке ученицима у учењу који се 
реализује кроз часове допунске, додатне, припремне и консултативне наставе, ваннаставне 
активности , учешће ученика у пројектима и кроз електронско учење. На часовима 
одељењског старешине обрађене су теме везане за тахнике успешног учења и анализирани 
су проблеми везани за ову тему. Ученици који су показали интересовање за додатну подршку 
у савладавању техника успешног учења упућени су у ПП службу. Настава је организована тако 
да је прилагођена ученицима који брже напредују и ученицима који спорије напредују. У 
оквиру припреме за час наставник планира рад са  ученицима који брже и који спорије 
напредују и то се јасно мора бити назначено у писаној припреми наставника. Наставник 
организује наставу  тако да ученици који брже напредују помажу ученицима који спорије 
напредују што се може закључити из анализе угледних часова. За ученике који спорије 
напредују, као и за све заинтересоване ученике организована је допунска настава. Међутим 
процена тврдње из упитника: Ученици који брже напредују и ученици који спорије напредују 
добијају различите задатке, од стране ученика оцењена је просечном оценом 2,38.  На 
седницама одељењских већа се врши анализа успеха, ученици упућују на часове допунске 
наставе и прати напредовање упућених ученика, Анализом реализације планираних часова у 
оквиру 40-очасовне радне недеље и увидом у књиге евиденције за ове облике наставе , може 
се закључити да број одржаних знатно превазилази број планираних часова, али да је одзив 
ученика недовољан, а на томе ће се у наредној години посветити посебна пажња. Књиге 
евиденције се воде редовно, а на крају полугодишта се сачињавају табеларни прикази који 
су саставни делови Анализе ГПР.  На часове додатне наставе, рад у секцијама и тимовима се 
упућују ученици према интересовању и изузетним образовним способностима. За 
заинтересоване ученике завршних разреда организована је , на часовима додатног рада и 
секција , додатна подршка у виду припреме за упис на факултет. За ученике завршних разреда 
који полажу матурски или завршни испит организована је припремна и консултативна настава 
. Припрема настава је организована и за ученике који су били упућени на полагање разредног 
или поправног испита.  

У сарадањи са ПП службом организовани  су разговори са ученицима и њиховим родитељима 
у случајевима неоправданог изостајања са наставе,због актуелне епидемиолошке ситуације, 
комбиноване наставе и осталих околности, у случајевима честог изостајања и важности 
правовременог регулисања изостанака. За ученике који имају неоправдане изостанке и 
васпитне, односно васпитно дисциплинске мере благовремено је организован или настављен 
појачан васпитни рад одељењског старешине и ПП службе, уз учешће родитеља, у складу са 
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Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика, поштујући предвиђене рокове. 
Са ученицима се кроз индивидуалне и групне разговоре радило на усвајању техника успешног 
учења, развијању радних навика, прихватању одговорности и схватању последица личног 
поступања Ученици су подстицани да и даље поштују примену мера превевенције и да носе 
маске, одржавају личну хигијену и хигијену простора. 

Мере подшке ученицима се заснивају на резултатима анализе успеха , као и из разговора са 
родитељима и ученицима. На тај начин се добијају свеобухватне и повратне информације на 
основу којих се предлажу и додaтне мере подршке у сваком појединачном случају. Носиоци 
активности и координатори у предлагању и праћењу ових мера су одељењске старешине уз 
сталну консултацију са предметним наставницима, педагогом и психологом школе. Са 
ученицима који су имали више од 5 неоправданих изостанака или неки од видова 
непримереног понашања организован је појачани васпитни уз активно учешће родитеља, 
одељењског старешине , педагога или психолога школе. Са ученицима који су имали 3 и више 
недовољних оцена такође су организовани разговори у ППС на теме Технике учења и 
Организација времена, уз предходно обавештење и разговор са родитељима.Такође  и 
ученици који су због ванредних околности изазваних корона вирусом имали велики број 
изостанака и самим тим неутврђен успех билилсу упућени у ПП службу где је анализиран 
сваки појединачан случај и  направљен план учења и поправљања оцена. Дефинисане су и 
обавезе које их очекују до краја школске године. Њихови доласци су евидентирани.  Све ове 
активности се уредно прате и евидентирају у свескама педагошке евиденције, дневницима, 
документацији педагошко-психолошке службе и извештајима одељењског старешине који се 
подноси на одељењском већу на крају сваког полугодишта и доступан је на е -платформи 
школе. 

Сарадња са породицом ученика је пажљиво и плански осмишљена и заснива се на 
принципима међусобног разумевања, поштовања и неговања партнерских односа са 
родитељима, стратељима или хранитељима ученика. Сарадња се остварује кроз 
индивидуалне разговоре родитеља са одељењским стрешином или предметним 
наставником, родитељске састанке и Савет родитеља. Индивидуални разговори се организују 
по позиву из школе или по жељи родитеља и ученика, у предвиђеним терминима , са којима 
су родитељи благовремено упознати. Родитељски састанци се адекватно припремају и 
редовно реализују  а поред редовних ове године је организован и ванредни родитељски 
састанак за ученике првих разреда ради упознавања са начином полагања матурског и 
завршног испита на крају школовања. Савет родитеља се редовно састаје, информише и 
укључује у рад школе. Обрађени резултати упитника за родитеље који се односе на ову 
обаласт, налазе се у прилогу овог извештаја, показују доста високе оцене (3,35-3,77). Једино 
тврдња Учествујем у школским акцијама за помоћи ученицима/породицама ученика носи 
оцену 2,67. 

У пружању подешке ученицима школа сарађује са релевантним институцијама и привредним 
субјектима. Ученици 5 одељења , из свих подручја рада , своју професионалну праксу 
реализују у 29 предузећа из града или окружења , где се на најнепосреднији начин обучавају 
за будуће занимање. Остварена је значајна сарадња са Музејом, градском Галеријом, 
Народном библиотеком -присуство пројектима, Градском кућом-присуство пројекцији филма 
Путевима стпских ратника, Градским културним центом -наступ школског бенда у оквиру 
акције Рат бендова, Домовима за смештај ученика, Центром за људска права, Вишим 
школама и факултетима из нашег и других градова . Извештајо сарадњи са релевантним 
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институцијама и појединцима су наведени у Годишњем извештају о раду ( тачка 15.2. 
Реализација програма сарадње са локалном самоуправом и друштвеном средином)  

У школи се поред образовних и васитних, придаје велики значај унапређивању квалитета 
социјалних односа уопште, посебно међу вршњацима како би их припремили за даље 
школовање, живот и рад. Ради се на унапређењу компетенција наставника како би подржали 
социјални и емоционални развој деце, како кроз редовну наставу тако и ваннаставне 
активности. На седницама Наставничког већа ПП служба је реализовала неколико излагања 
на ову тему и то: Презентација националне платформе за превенцију насиља у школама, 
Презентовање закључака Општинског састанка везаног за насилне ситуације у школама, 
Презентацију на тему  Самоповређивање, Презентовање резултата анкете за ученике о 
насиљу и дискриминацији.  Посебну улогу има Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања.Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања радио је у складу са Посебним протоколом и Програмом за заштиту деце и 
ученика од насиља , злостављања и занемаривања у циљу превенције и спречавања насиља, 
злостављања и занемаривања ученика у школи. Одржани су часови одељењског старешине 
посвећени Програму превенције насиља и ученици су упознати са шемом интервентних 
активности постављеним у холу школе. Свако одељење на часовима одељењског старешине 
разговарало је о правилима у вези са насиљем. С обзиром на специфичне околности, 
комбиновану и онлајн наставу, активности Тима ове године заснивале су се израдом бројних 
презентација.  За ЧОС је припремљене и приказане су презентације: Електронско насиље, 
Решавање проблема, Малолетничка деликвенција почиње вршњачким насиљем, 
Дигитални појмовник, Заштита података о личности, Начин коришћења различитих 
извора и информација,, Безбедност на интернету . Обележен је Дан борбе против 
вршњачког насиља-Дан розе мајица, исписивањем ученичких ненасилних порука и 
постављање истих на розе мајици у холу школе.Одржани су родитељски састанци посвећени 
Програму заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 
Континуирано током школске године наставници физичког васпитања упознавали су ученике 
са правилима понашања на спортским такмичењима као и о превенцији негативних облика 
понашања у спорту. Одржан је традиционални спортски турнир посвећен сигурном и 
безбедном школском окружењу који се већ традиционално реализују у сарадњи са Тимом за 
подршку ученицима и Ученичким парламентом, (доказ : Извештај о раду Тима за заштиту 
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Књиге евиденције о 
образовно- васпитном раду). У школи постоје посебни програми образовно- васпитног рада 
који се континуирано спроводе на часовима одељењског старешине и одедељењске 
заједнице ученика као и на часовима верске наставе и грађанског васпитања.(доказ: Извештај 
о реализацији палан активности програма за конструктивно решавање проблема, 
комуникацију, тимски рад, самоиницијативу и подстицање предузетништва). Ученици су 
укључњни у велики број пројеката:  Млади на потезу-шаховске активности у школи, 
Пословни изазов,Girs Go Circular,  Hack IT Girls,  Дигитална експедиција 2022, Иновација и 
имплементација наставе уз подршку  IT компанија, Графичка радионица радова. Кроз 
тимски радученици су развијали  маштовитост, креативност, интуицију, истраживачки и 
тимски дух, јачње индивидуалности и самопоуздања, заинтересованост девојчица за науком, 
технологијом, уметношћу и математиком, оснаживању девојчица и девојака у области CTEM 
дисциплина (Наука, Технологија, Инжењерство, Математика и многе друге особине. Такође 
заједничко ангажовање може помоћи у превенцији вршњачког насиља. 
У школи је организован рад 30 секције које су активно радиле у складу са Годишњим планом 
рада. Понуда секција организује се према анкети која се спроводи међу ученицима свих 
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разреда, тако да понуда секција прати жеље и интересовања ученика.  Реализоване су 
активности које су и предвиђене Годишњим планом рада, али и активности у скалду са 
интересовањима, склоностима и потребама ученика (доказ: анализа реализације Годишњег 
плана рада школе за 2021/2022годину за друго полугодиште, тачка 11.1. У оквиру рада 
секција реализоване су следеће активности током школске године: организована је прослава 
Дана Светог Саве, обележен је Дан отворених врата школе,  традиционално као и сваке 
године обележено је Вече матураната.Ученицима који су се јавно истакли и посебно 
ангажовали у ваннаставним активностима додељење су Светосавске захвалнице у оквиру 
обележавања Дана Светог Саве. Такође, Наставничко веће и Директор школе редовно су 
похваљивали ангажовање и постигнути успех ученика на свим нивоима такмичења на 
седницама Наставничког већа (доказ: записници са седница Наставничког већа). Током 
школске године реализован је програм слободних активности како је и предвиђено 
Годишњим планом рада школе. Реализоване су друштвене, техничке, хуманитерне, спортске, 
културне и активности ученичких организација. (доказ: анализа реализације Годишњег плана 
рада за друго полугодиште тачка 11.2. Заинтересованост ученика за учешће у секцијама није 
на завидном нивоушто се може закључити и на основу резултата упитника. На питање 
Укључен/а сам у бар једну ваннаставну активност у школи просечна оцена је 2,15 ( Прилог 
број 4. Упитник за ученике). 

У школи се кроз обележавање значајних датума, као и кроз Програм заштите животне 
средине, промовишу здрави стилови живота.: ,,16. септембар - Дан заштите озонског 
омотача''. Ученици чланови биолошко-еколошке секције су урадили презентацију и пано, и 
на тај начин се боље упознали са проблемима оштећења озонског омотача и климатским 
променама, као и мерама заштите. Израдом презентације обележен је и „27. септембар – 
Дан туризма“ при чему је посебан акценат стављен на туристички потенцијал Србије са 
посебним освртом на природне лепоте наше земље. „4. октобар- Дан животиња“ у оквиру 
географске секције И израдом одговарајуће презентације скренута је пажња на значај 
очувања животне средине у циљу опстанка ретких животињских врста.   Обележен је и ,,16. 
октобар - Светски дан хране'' израдом паноа на тему  „Минерали и витамини, који јачају 
имуни систем“ који је постављен у холу школе. 5. децембар - Светски дан земљишта“- Путем 
интернета и ТВ емисија, упознали су се са актуелним  дешавањима, у вези са проблемима 
уништавања и загађивања плодног земљишта у Србији. континуирано су реализоване 
следеће активности: примарна селекција сувог отпада у одговарајуће канте распоређене у 
школи,  компостирање у школи и код куће, акција на нивоу школе „Чеп за хендикеп“. 
Реализоване су активности  у школи и ван ње везане за  чишћење простора атријума, 
одржавање цвећа по кабинетима, као и „Енергетска ефикасност“- акција искључи светло 
после сваког часа. Два пута годишње стручно веће наставника физичког васитања организује 
излете за ученике и наставнике.Ове године је спроведена шетња на релацији Велики парк-
Велика брана дуж кањон реке Ђетиње. План реализације ових активности је саставни део 
Годишњег плана рада школе за 2021/2022. годину, детаљни извештаји о реализованим 
активностима су саставни део анализе реализације Годишњег плана рада.Одрживи развој и 
заштита животне средине промовишу се континуирано, а у школи се врши примарна 
селекција отпада.(докази: извештај о раду следећих секција: Биолошко- еколошка секција, 
Секција за рециклажу, Географска секција, Извештај о раду Ученичког парламента, извештај 
о раду секције Црвеног крста) 

У холу школе  и школској библиотеци постоји каријерни кутак, а ученици се континуирано 
информишу, саветују и прсте кроз рад педагошко- психолошке сужбе и Тима за каријерно 
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вођење. На почетку школске године, већина активности била је везана за  упознавање 
одељењских старешина,  предметних наставника и психолошко-педагошке службе, са свим 
релевантним подацима о ученицима, посебно ученицима првог разреда, а у циљу потпунијег 
праћења развоја, напредовања, понашања, способности, интересовања и адаптације ученика 
у школи. Ова активност се реализовала тако што су ученици  попуњавали упитник. 
Континуирано током школске године ученици свих разреда су подстицани да сопственим 
активностима и залагањем проналазе потребне информације о раду и занимањима у систему 
образовања, кадровским потребама у систему запошљавања, као и о својим могућностима, 
способностима и интересовањима, и да на основу тога доносе зреле професионалне одлуке. 
Ова активност је реализована кроз индивидуалне и групне разговоре психолога и педагога и 
одељењског старешине и кроз разговоре на часовима из појединих предмета и на часовима 
одељењског старешине.Наставници практичне наставе и други предметни наставници у 
сарадњи са организатором практичне наставе упознали су ученике са организацијом и 
пословима у предузећима у којима реализују практичну и блок наставу из одређених 
предмета. Руководиоци секција су у раду слободних активности пратили рад и ангажовање 
ученика, уочавали посебне способности ученика и друге карактеристике њихове личности и 
деловали подстицајно на ученике. Ученици завршних разреда као део активности 
професионалног информисања ученика упознатису са могућностима даљег школовања на 
вишим школама и факултетима, као и о могућностима доквалификације и преквалификације, 
са условима уписа и студирања на високим школама и факултетима кроз различите 
презентације факултета и школа које су организовале овај вид промоције у школи или 
електронским путем. Ученици су информисани о кадровским потребама привреде, 
проходности и условима уписа на поједине више школе и факултете и о другим релевантним 
питањима кроз сарадњу и преко интернет презентација Националне службе за запошљавање 
и других институција.  У оквиру саветодавног рада психолошко-педагошке службе, 
реализован је индивидуални саветодавни рад са ученицима и родитељима на тему 
професионалне оријентације. Школски психолог је радио испитивање професионалних 
опредељења заинтересованих ученика завршних разреда Тестом професионалних 
опредељења ТПО–3 .Тим за каријерно вођење и саветовање у сарадњи са одељењским 
старешинама завршних разреда из претходне школске године, прикупио је податке о упису 
на факултете и високе школе или запошљавању ученика, са посебним акцентом на упис и 
запошљавање у струци. У циљу усмеравања ка професионлној орјентацији, на часовима 
грађанског васпитања , српског језика и  стручних предмета, а на различите начине водећи 
рачуна о специфичностима и циљевима предмета, ученици су упознати са правилима писања  
и значајем професионалне биографије, пословног писма и интервјуа за посао, а затим су и 
увежбавали писање професионалних биографија (CV) и вођење разговора при 
запошљавању.Релизоване су радионице ( електронским путем, кроз презентацију) за ученике 
на тему каријерног вођења у четири  одељења која се школују по дуалном моделу 
образовања. Тим за промоцију школе је презентовао образовну понуду школе кроз различите 
активности  које су ове школске године биле усклађене са епидемиолошком ситуацијом па су 
се реализовале у школи или  електронским путем. (доказ : Извештај о раду Тима за каријерно 
вођење, Књиге евиденције о образовно- васпитном раду-чос/чоз). На основу упитника који 
се налази у прилогу овог известаја може се видети да су и ученици и родитељи задовољни 
подстицањем професионалног развоја односно каријерног вођења, што потврђују врло 
високе оцене. 

У циљу промовисања образовних профила ученика са посебним потребама у подручјима 
рада машинство и графичарство контактиране  су основне школе које у завршним разредима 
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образују ученике са посебним потребама. Заинтересовани родитељи и ученици су посетили 
нашу школу и обишли кабинете где се обавља практична настава.  У школској 
2021/2022.години  за 3 ученика у школи настава је реализована по  ИОП -1, а за 16  ученика 
израђивао се ИОП-2, од тога 13 за ученике са сметњама у развоју.Тим за инклузивно 
образовање у сарањи са одељенским старешинама је   интензивно радио на идентификовању 
ученика, њихових посебних потреба и праћењу ученика којима је потребна додатна 
образовна подршка.  За све наведене активности вођена је уредна евиденција. Формирани 
су тимови за пружање подршке, израде ИОП-а, израде планова, евалуације. Спроведене су 
активности везане за рад Интересорне комисије и добијање сагласности за мере пружања 
подршке конкретним ученицима. Тим за инклузивно обрзаовање је био подршка 
наставницима у раду са ученицима из осетљивих група и то у коришћењу и примени мера 
индивидуализације, писања ИОП-а , инклузивне образовне праксе. Такође инивидуални  
разговори и саветодавни рад са наставницима, одељенским већима у конкретизовању 
активности ученика и наставнка, циља и исхода учења за сваког појединачног ученика. на 
седници НВ, ППС је припремила презентацију на тему Инклузивно образовање-израда 
педагошке документације, где су колеге упознате са Правилником о ближим условима за 
утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање. У 
изради планова ИОП 1 и ИОП 2 било је ангажовано 30 наставника. На часовима одељеског 
старешине, кроз низ предавања, радило се на оснаживању ученика за разумевање и 
прихватање инклузивних принципа, начела и инклузивном образовању. Одељенске 
старешине су родитељима ученика пружили подршку у коришћењу платформе школе, како 
би ученици уз њихову помоћ пратили онлајн наставу. Ученици одељења 3мг са својим 
одељењским старешинама посетили су Народни музеј. Све девојчице наше школе 
учествовале су пројекту који је намењен оснаживању девојчица и девојака у области STEM 
дисциплина (Наука, Технологија, Инжењерство и Математика).Ученице редовних одељења 
су као вршњачки едукатори у области инклузије помогле девојчицама одељења за децу са 
сметњама у развоју да савладају обуку и добију сертификат. За ученике одељења са посебним 
потребама организована је новогодишња продајна изложба њихових радова. Радови ученика 
из подручија рада машинства, које су урадили у оквиру практичне наставе изложени су у 
витринама у холу школе.  Ученици завршног разреда присуствовали су Матурској вечери. 
Родитељи ученика који похађају одељења за ученике са сметњама у развоју су редовно 
присуствовали родитељским састанцима и имали су своје представнике у Савету родитеља . 
Поред добре сарадње са родитељима, постојала је и квалитетна сарадња са васпитачима из 
дома „ Петар Радовановић“. 

Није било индентификованих ученика са изузетним способностима. Али током 
индивидуалних разговора са ученицима, на родитељским  састанцима и индивидуалним 
разговорима са родитељима/старатељима прикупљане су информације о посебним 
интересовањима ученика за одређене области, рад у секцијама, заинтересованост ученика 
за учешће на такмичењима. Одељенске старешине и предметни наставници истраживали 
подстицали су ученике да дефинишу или открију своја интересовања и таленте. На седницама 
ОВ идентификовани су ученици који су показали интересовање и афинитет за поједине 
области или наставне предмете. Ученици су информисани о терминима секција и часова 
додатне наставе. Заинтересовани ученици за ваннаставне активности подстицани су да се 
укључе у рад Ђачког парламента, рада тимова, у активности које су спроводили вршњачки 
едукатори на теме насиља, ненасилне комуникације, асертивност, инклузије, алкохолизма, 
очувања здравља, буђење еколошке свести, као и друге активности које су реализоване у 
оквиру рада секција.  Ове године постигнути су и значајни резултати на такмичењима: Урош 
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Вучковић, прво место на 27. Републичком такмичењу Машинских школа Србије, у 
дисциплини Моделирање машинских елемената и склопова,Петар Зарић, 1. место на 
Републичком такмичењу у подручију рада шумарство и обрада дрвета у дисциплини 
Столарство-практичан рад и 3.место из предмета Техничко цртање, Мина Миловић, 2. место 
на националном такмичењу средњошколаца у предузетничким вештинама ,, Пословни 
изазовʺ и пласман на међународно такмичење. Александар Витезовић, 2. место на 
Републичком такмичењу у подручију рада шумарство и обрада дрвета у дисциплини 
Технологија материјала, Дуња Бошњаковић, 3.место на 26. Републичком такмичењу 
графичких школа Србије, Дуња Бошњаковић и Ивана Јолић, 2. место екипно на 26. 
Републичком такмичењу графичких школа Србије, Александар Витезовић и Петар Зарић, 
1.место екипно и Републичком такмичењу у подручју рада шумарство и обрада дрвета 

Кључне снаге  
4.1.2. Школа предузима разноврсне мере 

за пружање васпитне подршке 
ученицима. 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања 
предузимају се разноврсне мере 
подршке ученицима.  

4.1.4. У пружању подршке ученицима 
школа укључује породицу односно 
законске заступнике. 

4.1.5. У пружању подршке ученицима 
школа предузима различите 
активности у сарадњи са 
релевантним лнституцијама и 
појединцима.  

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима 
при преласку из једног у други 
циклус образовања. 

4.2.1. У школи се организују 
програми/активности за развијање 
социјалних вештина ( конструктивно 
решавање проблема, ненасилна 
комуникација...) 
4.2.2. На основу праћења укључености 
ученика у ванаставне активности и 
интересовања ученика, школа утврђује 
понуду ваннаставних активности. 
4.2.3. у школи се промовишу здрави стилови 
живота, права детета, заштита човекове 
околине и одрживи развој. 
4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне 
активности подстиче се професионални 
развој ученика односно каријерно вођење и 
саветовање. 
4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика 
из остељивих група. 

Кључне слабости 
 
  
 



    
Техничка школа Извештај о раду школе 
Ужице Школска 2021/2022. 

 

© Техничка школа Ужице  Страна 295 од 321 

Извештај о раду школе 2021 2022  

 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно 
похађање наставе ученика из осетљивих 
група. 
4.3.3. У школи се примењује 
индивидуализовани приступ/ 
индивидуални образовни планови за 
ученике из осетљивих група и ученике са 
изузетним способностима. 
4.3.5, Школа има успостављене механизме 
за идентификацију ученика са изузетним 
способностима и ствара услове за њихово 
напредовање ( акцелерација; обогаћивање 
програма) 

ЕТОС 

Стандарди 5.1 Успостављени су добри међуљудски односи  и 5.2 Резултати ученика и 
наставника се подржавају и промовишу у предходном циклусу су оцењени 
високом  средњом оценом 3,776-3,70 што се наставило и у овом циклусу вредновања, јер се 
међуљудски односи свих актера школе стално унапређују, а резултати ученика и наставника 
подржавају, промивишу и похваљују. Оцене ученика о промовисању позитивних поступака 
и похваљивању резултата и успеха ученика су од 3,02-3,20. ( Прилог број 4 -Упитник за 
ученике).  

Интерним документима у потпуности су регулисане норме понашања и одговорност запосл
ених, ученика и других актера живота и рада школе. (Правилник о понашању у установи- 
611-04-302/18 од 05.04.2018). Поштовање различитости и подстицање на међусобну 
толеранцију обезбеђују односе без предрасуда у погледу социјалног статуса, вероисповести, 
националне и полне припадности. Дискриминаторско понашање се санкционише у складу 
са Законом (Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног 
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности. 
Правилник је објављен у"Службеном гласнику РС", бр. 65/2018 од 24.8.2018. године,  
примењује се од школске 2018/2019.)  
За кршење норми понашања ученика и наставника предвиђене су мере и санкције уз јасно 
дефинисане процедуре и протоколе. За новопридошле ученике психолошко педагошка 
служба у сарадњи са одељењским старешинама предузима разрађене поступке и 
активности  како би се ученик што лакше прилагодио на нову школску средину.У школи се 
организује и реализује менторски рад са приправницима, односно наставницима 
почетницима у складу са Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника, „Службени гласник РС“ бр.22/05, 51/08, 88/15, 105/15, 48/16.  

Безбедност и сигурност своје деце у школи родитељи су оценили високом оценом  3,55, а 
поштовање приватности и поверљивости о потребама или проблемима ученика 3,66, али тек 
48,65% њих би се укључило у школске активности усмерене на превенцију насиља. О 
појавама крађе и различитим  облицима малтретирања родитељи  разговарају отворено са 
својом децом(3,70), а ученици оценом 3,12 оцењују да се у школи отворено разговара о 
недопустивом понашању као што су агресивност, нетрпељивост, нетолеранција, 
неуважавање. Ово су докази који поткрепљују високо оцењене  индикаторе стандарда  5.3 У 
школи  функционише систем заштите од насиља (Прилог број 4. - Упитник за ученике и 
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Прилог број 3 - Упитник за родитеље). За превенцију и  констуктивно решавање конфликата 
прописане  су процедуре и различите технике, уз обавезну сарадњу са родитељима, о чему 
сведоче теме реализоване на ЧОС и ЧОЗ, евиденција о обављаним разговорима у ППС, 
евиденција Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.. 

Најниже оцењени индикатори у протеклом циклусу су били 
5.4.4  Родитељи  активно  учествују  уживоту  и  раду   школе  ( оцена  3,455) и 
5.4.5.  Наставници,  ученици и  родитељи  организују  заједничке  активности  у  циљу  јач
ања  осећања   припадности  школи  ( оцена  3,46), па је у овом циклусу вредновања посебна 
пажња је усмерена на ове индикаторе. Индикатор 5.4.4 је на истом нивоу као пре , где је 
оцена наставника 3,50, а 82 % родитеља сматра да  преко својих представника у Савету 
родитеља креирају облике и садржаје сарадње са школом. 93,6% родитеља мисли да школа 
подржава иницијативе Савета родитеља. 2/3 анкетираних ученика сматра да  заједничке 
активности родитеља, ученика и наставника јачају осећај припадности школи (Прилог број 2. 
Упитник за наставнике, Прилог број 3. Упитник за родитеље и Прилог број 4. 
Упитникзаученике).Тим  за  самовредновање  предлаже  наставак активности на 
осмишљавању 
програма  који  промовишу   здраве  стилове  живота,  очување  културне  традиције,  интер
културалне  вредности, 
заштиту  животне  средине,  садржајно  коришћење  слободног  времена, који би допринели 
јачању сарадње и заједништва ученика, родитеља и школе.Такође се предлаже да се на сајту 
школе  отвори  Страна  за  родитеље,  где  би  се  родитељи  могли  информисати  о раду  Са
вета  родитеља  и  давати  своје  сугестије  и  предлоге 

Кључне снаге  
5.1.1. У школи постоји доследно поштовање 
норми којима је регулисано понашање и 
одговорност свих. 
5.1.За новопридошле ученике и запослене у 
школи примењују  се разрађени поступци 
прилагођавања на нову школску средину. 
5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и 
инвалидитетом учествују у различитим 
активностима установе.  
5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен 
негативан став према насиљу. 
5.3.3. Школа организује активности за 
запослене у школи, ученике и родитеље које су 
директно усмерене на превенцију насиља. 
5.3.4. Школа организује посебне активности 
подршке и васпитни рад са ученицима који су 
укључени у насиље ( који испољавају 
насилничко понашање, трпе га или су сведоци). 
5.4.1. У школи је организована сарадња 
стручних и саветодавних органа. 
5.5.1. Школа је препознатљива као центар 
иновација и васпитно-образовне изузетности у 
широј и ужој локалној и стручној заједници. 

Кључне слабости 
5.4.5. Наставници, ученици и 
родитељи организују заједничке 
активности у циљу јачања осећања 
припадности школи.  
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5.5.2. Наставници континуирано преиспитују 
сопствену васпитно-образовну праксу, мењају 
је и унапређују.  
5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства 
размењују са другим колегама у установи и ван 
ње.  
5.5.4. Резултати успостављеног система тимског 
рада и партнерских односа на свим нивоима 
школе представљају примере добре праксе.  
 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

У школи постоји јасна  структура доношења одлука  и расподела одговорности. У  септембру 
2020. је  организациона структура  усаглашена са процесима у школи и описом појединих 
радних места (Прилог број 6.  Организациона шема Техничке школе у Ужицу, Прилог број 7. 
Тимска организациона структура Техничке школе у Ужицу). Усаглашавањем свих елемената 
организационе структуре и делегирањем послова, врши се координација рада стручних 
органа, тимова и организационих јединица и појединаца, а редовним праћењем се 
унапређује и усклађује са актуелним потребама. Сви органи редовно у току године прате и 
извештавају  о  остварености планираних активности.  
Обавезе и задужења се распоређују запосленима на основу стручности, знања и способности, 
и то се бележи корз решења о распоређивању наставника, решења о 40-точасовној радној 
недењи, а праћење реализације врши се кроз појединачне Извештаје наставника о 
реализацији 40-точасовне радне недеље који су смештени на платформи Office 365 у 
посебном фолдеру.   
Током школске директор је пратио рад тимова у сарадњи са руководиоцима секторских 
тимова и руководиоцима тимова, на основу чега је истицао  примере доброг рада и 
подстицао  тимове да унапређују свој рад. Директор кроз праћење присуства чланова 
састанцима и кроз извештаје у оквиру анализе ГПР-а  остварује потпунији увид у рад тимова. 
Континуирано сагледавајући проблеме у раду тимова, директор предузима мере да се тај рад 
унапреди у још већој мери. 
У сарадњи са Тимом за подршку ученицима и председништвом Ученичког парламента, у 
оквиру стручних органа и органа управљања, директор је редовно сарађивао са 
представницима Ученичког парламента. Предложене активности и акције парламента су 
подржане и промовисане на седницама НВ и друштвеним мрежама.  
На седницама НВ и других органа, директор похваљује рад запослених који се посебно 
ангажују. 6.октобра 2020. године у школи су свечано  додељене захвалнице наставницима за 
изузетно залагање у реализацији онлајн наставе у области дуалног образовања за време 
ванредног стања у Републици Србији. Захвалнице је у име Министартсва просвете, науке и 
технолошког развоја уручио Директор школе. Ученици се редовно похваљују за учешће у 
ваннаставним активностима за Савиндан, за одличан успех и примерно владање ученици се 
редовно похваљују и награђују на седницама Одељењског већа и седницама Наставничог 
већа. За учешће и остварени успех на такмичењима наставници-ментори и ученици се 
редовно похваљују на седницама НВ, а за ове ученике Директор школе организује посебан 
пријем. 
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У сарадњи са ППС, помоћницима директора и руководиоцима секторских тимова, директор 
је у оквиру педагошко– инструктивног рада посетио часове, што је саставни део Извештаја о 
раду Директора. 
Директор је обавио више разговора са запосленима у складу са личним и запажањима 
сарадника или на основу обраћања наставника у оквиру којих је запосленима давао сугестије 
и подршку за унапређење рада. На седницама стручних органа, директор је, кроз дискусије, 
запосленима упутио очекивања, могућности и смернице за креативно укључивање у 
активности и процесе који се реализују у школи. О свим мерама информише и орган 
управљања. 
И у току ове школске године радило се у делом у измењеним околностима. Услед ширења 
корона вируса настава је делимично  организована онлајн- на даљину путем платформе Office 
365, делом по комбинованом моделу за нека одељења када се указала потреба.  
Школа је препознатљива и по коришћењу савремених информационо- комуникационих 
технологија. Запослени у школи користе обједињени систем комуникације  на 
Мајкрософтовој Office 365 платформи за образовне установе од 2013. године. Наша школа је, 
захваљујући дугогодињшем искуству у коришћењу Офис 365 система за дигитализацију 
школских процеса, веома брзо организовала наставу на даљину у марту 2020. године. 
Ученицима су додељени налози за приступ електронској платформи и они су у апликацији 
Тимс имали организовану онлајн наставу. Исто се наставило и ове школске године, односно 
додељени су налози ученицима првог разреда. Детаљан водич Како у потпуности 
организовати рад школе уз помоћ Microsoft алата је настао на основу искуства Техничке 
школе из Ужица у оквиру пројекта који је реализовало МПНТР у сарадњи са компанијом 
Мајкрософт ради обезбеђивања налога за коришћење Microsoft 365 система. Намена овог 
Водича је да своје колеге упознамо корак по корак како и у виртуелном окружењу могу да 
функционишу у складу са свим потребама школе, да буду повезани и да међусобно 
комуницирају, сарађују и управљају документацијом. Програм стручног усавршавањаза 
запослене у образовању под називом  Дигитализација школских процеса и активности је 
Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број: 610-00-00823/2020-07 
од 27.8.2020. године добио статус програма од јавног интереса, аутори и реализатори су из 
Техничке школе, а организатор је Регионални центар за професионални развој запослених у 
образовању из Ужица. Током школске 2020/2021. године је реализовано пет обука, а 
похађало их је око 600 наставника из више од 50 школа из Србије. Такође уз примену Селфи 
инструмента школа планирала и реализовала самовредновање дигиталне зрелости школе, а 
све у циљу даље дигиталне трансформације школе која је и део школског Рзвојног плана.  
Наша школа са успехом завршила пројекат "Дигитална школа - европски пилот програм" и 
добила ознаке и беџеве за све области вредноване Селфи инструментом.  У извештају је 
наведено да је "Техничка школа поставила високу летвицу према којој би друге школе широм 
земље (и шире) требале да се мере". Евалуатор је навео и следеће: "Такође, препоручујем и 
сматрам да је драгоцено за наш систем образовња да Техничка школа постане школа ментор 
јер поседује капацитет да подели, подржи и помогне другим школама у процесу дигиталне 
трансформације." 
Праћење унапређивања образовно-васпитног рада реализује се кроз праћење активности 
планираних акционим планом за реализацију  

Развојног плана школе, праћење мера за унапређивање квалитета рада на основу спољашњег 
вредновања и самовредновања, као и праћење осталих мера за унапређење рада школе. 
Директор прати дигитализацију школских процеса и активности за примену Офис 365 
платформе. Електронски дневник омогућава директору да прати процесе реализације 

https://www.e-nastava.rs/
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наставе и оцењивања. Директор континуирано прати реализацију планираних активности у 
овој области кроз сарадњу са тимовима, а анализа реализације активности је саставни део 
анализе реализације ГПР која се ради током школске године, односно саставни је део 
Извештаја о раду школе.  

Директор својим односом према послу и понашањем даје пример другим запосленим. 
Директор планира свој рад и извршава предвиђене активности. Такође и анализира 
отвареност предвиђених активности током школске године. Ови извештаји су саставни део 
Извештаја о раду школе.  
Директор је отворен за промене и подстиче иновације. Школа је учесник више пројеката које 
реализује у сарадњи са домаћим и иностраним институцијама и организацијама. Пројекти 
који се реализују у школи током школске 2021/2022. године: 

Известилац Светлана Петровић: Пројекат неформалне групе ученика ,, Љубитељи шахаʺ, 
матураната Техничке школе, одељења 4е3: Никола Савић, Јован Богдановић, Милан 
Вукадиновић, Урош Николић  и Димитрије Стојиљковић, Млади на потезу-шаховске 
активности у школи је један од подржаних на конкурсу ,, Шта нам је тешкоʺ, националног 
програма волонтирања младих, Млади су закон 2021, подржан од Министарства омладине и 
спорта РС. Пројекат је реализован у сарадњи са Медицинском школом из Ужица и ужичким 
шаховским клубом Слануша. Реализација је почела 25.10.2021, а звршила се 15.11.2021. У том 
периоду реализоване су 4 различите активности: Вече шаха -20 учесника; Шаховске 
мозгалице-25 учесника; Шаховска симултанка-10 учесника и Шаховски турнир-25 учесника. 
Циљ овог пројекта је била промоција шаховске игре као моћног образовног средства међу 
основцима и средњошколцима града Ужица, то јест позитивних вредности. Познато је да шах 
развија интелигенцију, маштовитост, креативност, интуицију, истраживачки и тимски дух, јача 
индивидуалност и самопоуздање и многе друге особине. Такође може помоћи у превенцији 
вршњачког насиља, а намењен је свим узрасним и интелектуалним нивоима. Један од 
циљева је и да сличне активности постану традиција и да се још више деце укључи, научи да 
игра или побољша своје знање и умеће. Све активности су реализоване у Техничкој школи и 
у њима је учествовало око 80 учесника (ученици 3 основне школе, 4 средње школе из Ужица, 
понеки предшколац, студент и више стсријих суграђана). У реализацију пројектних активности 
су се укључили наставници Ружица Страњаковић, Никола Ћосић, Милован Вилотијевић и 
Светлана Петровић. Школа је добила савремену опрему у виду шаховских гарнитура, 
дигиталних сатова и демонстрационе табле са фигурама коаја се може користити за наредна 
такмичења. 

Известилац Биљана Николић: После успешно завршеног такмичења Пословни изазов и 
пласмана на републичко такмичење које нас очекује почетком фебруара месеца, ученици 
наше школе наставили су са интересантним и успешним активностима. 

У организацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација, организовано је 
такмичење за ученице средњих школа ,, Hack IT Girlsʺ. Пласман за финално такмичење 
оствариле су ученице наше школе Татјана Сокић, Марија Тановић Милена Ресановић и 
Милица Васиљевић из 2е1, успешно снимљеним видеом, где су приказале интересовање 
младих за модерне технологије. Техничка подршка ученицама у снимању видеа су ученици 
Филип Стојадиновић 4е1 и Данило Мићић 2г. У финалном такмичењу које се реализовало 1. 
и 2. децембра учествовало је 24 тима. Наши ученици су се нашли у финалу, као једина школа 
ван Београда. Снаге су одмерили са 22 тима који су чиниле београдске гимназије и ТШ Раде 
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Кончар Из Београда. Циљ такмичења је да промовише креативност учења и да подстакне већу 
заинтересованост девојчица за науком, технологијом, уметношћу и математиком. У 
реализацији такмичења ученицима помогли су наставници Данка Гогић, Биљана Николић и 
педагог Ружица Страњаковић. 

Известилац Биљана Николић: Изузетно значајно за школу и све њене ученице је пројекат који 
је реализован у периоду од 15.новембра до 15.децембра 2021.године. Реч је о програму 
Европске уније и Достигнућа малдих Girs Go Circular који је намељен оснаживању девојчица 
и девојака у области CTEM дисциплина (Наука, Технологија, Инжењерство, Математика). У 
програму су учествовале све ученице из школе (94) и стекле сертификате из области за које 
су показале интересовање. У реализацији пројекта учествовали су и наставници, као ментори 
ученицима: Ивана Марјановић, Јелена Јокић, Катарина Новаковић, Милена Миливојевић, 
Марина Раковић, Ружица Страњаковић, Марија Суботић и Момчило Аћимовић. Координатор 
пројекта је Биљана Николић. Почетком јануара биће проглашене најуспешније школе у 
реализацији пројекта. 

Известилац Биљана Николић: Школа је учествовала на конкурсу ЗУОВ-а, Дигитална 
експедиција 2022. Задатак је био креирање дигиталног отвореног образовног ресурса. Тим 
који чине Филип Стојадиновић, Петар Стојановић и наставници Данка Гогић и Биљана 
Николић, аплицирали су са сајтом намењеним ученицима средњих школа ,, ПИТАЈ, НЕ 
СКИТАЈ°. 

Известилац Ана Радановић: У подручју рада графичарство у оквиру пројекта Иновације у 
настави, учествујемо у два пројекта: Иновација и имплементација наставе уз подршку  IT 
компанија и Графичка радионица радова. Пројекат се реализује у сарадњи са ЕТФ и ГИЗ-а. У 
пројекту учествују наставници: Никола Ћосић, Катарина Новаковић, Јелена Шљукић, 
Александра Поповић и Ана Радановић. Реализација и имплементација иновације је почела у 
2. полугодишту (фебруар) и трајала је 8 недеља и реализована је у одељењима 3г (Техничар 
за дигиталну графику и интернет обликовање) и 4г (Техникар за обликовање графичких 
производа). Кроз ова два пројекта школа је добила 2000 евра за ресурсе и опрему тј.набавку 
4 рачунара за кабинет 108 малу. 

Известилац Маријана Симовић Алексић: Техничка школа је укључена у пројект „Дигитална 
школа – европски пилот програм“од прошле године. Циљ пројекта је да промовише, 
препознаје и награђује ефикасна употреба технологија за дигитално учење у школама. 
Активности које су реализоване огледају се у примени Селфи инструмента за 
самовредновање рада школе, сачињен је Акциони план дигиталне трансформације школе, 
прибављани докази за све области квалитета о доброј пракси, конкурисање и добијање 
ознаке Дигитална школа. При том на заједничком састанку при додели сертификата смо 
добили изузетне похвале од организатора. Постигнут успех треба приписати свим 
наставницима који су доставили примере добре праксе док су Бранкица Антонијевић, Јелена 
Јокић, Маријана Симовић Алексић и Весна Зечевић све то уобличиле и припремиле потребну 
документацију неопходну  за аплицирање .  

 „Квалитетно образовање за све“  је пројекат са чијом се реализацијом кренуло прошле 
године. Пројекат траје 36 месеци тако да се са активностима наставило и током ове школске 
године. Реализује се под покривитељством Савета Европе и Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Пројекат  има  за  циљ  да  промовише  квалитетно  образовање  
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пружањем  подршке  школама,  њиховој локалној  заједници  у  њиховим  напорима  у  
погледу борбе за уклањањем предрасуда и дискриминаторних приступа осетљивим групама, 
као и  превенцији насиља у школама.  Техничка школа се определила за промоцију 
Демократске инклузивне културе. Тим чини 10 чланова. Сачињен је Акциони плана на основу 
кога су реализоване следеће активости:  обележени значајни датуми, организована продајна 
изложба ученика са посебним потребама, подељени  новогодишњи пакетићи, док је стручно 
предавање-Промоција здравих стилова живота, због актуелне епидемиолошке ситуације 
одложена за друго полугодиште. 

Известилац Оливера Поњавић: Током школске године реализоване су активности везане за 
Челенџ фонд - програм финансирања чији је циљ јачање релевантности стручног образовања. 
Нашој школи су одобрена средстав за адаптацију радионичког простора, набавку савремене 
опреме и обуку наставника за потребе образовног профила Оператер машинске обраде. 
Осам компанија су партнери Техничке школе у овом пројекту. У јануару месецу 2022. године 
организовано свечано потписивање уговора свих финалиста. Припремљени су материјали за 
представљање наше школе на овом скупу. У школи је у току припрема за реализацију 
активности предвиђених овим пројектом. 

Известилац Јелена Павловић: Чланови Наставничког веће су упознати да наша школа, уз 
подршку Града Ужица, учествује у пилот-пројекту успостављања система финансијског 
управљања и контроле (ФУК-а), након чега ће се модел применити на све школе у Републици 
Србији. Увођење ФУК-а је законска обавеза свих јавних установа како би се пратио ток новца 
и финансијко управљање. Добро успостављен систем је веома  важан за рад школе и једино 
на тај начин школа може функционисати на одржив начин. Током претходног периода 
сачињена је листа процеса на основу акционог плана. Одржана су три радна састанка са 
Иваном Теодоровић, експертом Швајцарске владе у овој области. Она је веома задовољна 
постигнутим. Министарство просвете је заинтересовано докле се стигло у овом пројекту, тако 
да је висока делегација најавила посету нашој школи. Са њима ће бити успостављен договор 
на који начи ће се установљен модел ФУК –а  даље имплементирати у школама широм Србије. 

У току претходне школске године је реализовано стручно усавршавање свих запослених на 
обуци „Дигитализација школских процеса и активности“. Аутори и реализатори обуке су 
запослени из Техничке школе Ужице. Ове обуке су реализоване и за колеге из других школа 
у читавој Србији.  
Директор промовише вредности учења и стручног усавршавања и развија школу као 
заједницу целоживотног учења. Сама динамика увођења нових образовних профила и 
подручја рада, захтева од наставника константно учење и стручно усавршавање. Сви 
наставници Техничке школе су, почев од 31.5.2021.године, онлајн похађали обуку Дигитална 
учионица/Дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала.  Обука је од јавног интереса  и циљ обуке је професионално 
оснаживање наставника за коришћење савремене  информационо-комуникационе 
технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћење дигиталних 
уџбеника и отворених образовних ресурса, као и коришћење  система за управљање 
наставом и учењем у дигиталном окружењу и већег броја алата за самостално креирање 
образовних ресурса.  
Увидом у план рада директора,  може се закључити да директор планира лични 
професионални развој, на основу резултата самовредновања сопственог рада и спољашњег 
вредновања. 
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Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово 
остваривање. У току претходне школске године је реализовано стручно усавршавање свих 
запослених на обуци „ Дигитализација школских процеса и активности“. Аутори и 
реализатори обуке су запослени из Техничке школе у Ужицу.  
Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планирају и 
унапређују свој рад. Анализом сопственог рада и усавршавања запослени процењују ефекте 
стручног усавршавања, као и могућност примене наученог кроз иновације у настави.  
У школи се примећује умреженост и повезаност процеса и активности , посебно међусобне 
сарадње наставника и педагошке службе. ПП служба више пута у току школске године 
припрема едукативна предавања за наставнике која се реализују на седницама Наставничког 
већа. По потреби ПП служба присуствује састанцима тимова, органа и актива са циљем 
пружања додатне подршке наставницима у раду. 
Нова знања наставници према сопственој процени у већој мери имплементирају у свој рад.   
Наставници су на платформи Teams , на Тимовима својих Стручних већа у фасциклама 
Угледни-огледни часови 2021/22. године поставили своје примере добре праксе.  
Материјално-технички ресурси у школи су на високом нивоу, а тежња ка њиховом 
побољшању је перманентна. Школа преко пројекта Регионалног челанџ фонда обнавља део 
машинских радионица, а кроз неколико других пројекета школа је набавила нове рачунаре. 
Руководство школе обезбеђује оптимално коришћење материјално- техничких ресурса, а 
наставници континуираним коришћењем у  процесу наставе, побољшавају квалитет наставе. 
У функцији побољшања квалитета наставе и учења посебно је изражено коришћење 
материјално– техничких  ресурса ван школе, кроз реализацију наставе у производним 
погонима привредних друштава, коришћењем  научних и културних ресурса града и околине. 
Школа негује партнерске односе са компанијама из града и околине, а део практичне наставе 
изводи се у компанијама у реалном радном окружењу (образовни профили који раде по 
дуалном моделу). 
У школи је претходне школске године реализован пројекат Повезивање школа у сарадњи са 
Министарством трговине, туризма и телекомуникација и МПНТР, који подразумева 
инсталацију жичане и Wi Fi мреже у школи.  
Школа учествује у пројекту Регионалног челенџ фонда, који има за циљ да ојача релевантност 
стручног образовања и обуке на тржишту рада финансирањем улагања у опрему и 
инфраструктуру за пружаоце обуке, који се укључују у активности кооперативног односа 
дуалног образовања и обуке , у сарадњи са партнерским предузећима. Уз велику подршку 
града, министарства просвете и потписане меморандуме са 6 предузећа металске и 9 
предузећа дрвне индустрије, школа планира да средства која би обезбедила учешћем у овом 
пројекту искористи за унапређење практичне наставе набавком савремене CNC опреме, као 
и адаптацијом машинске радионице. 
Визија и Мисија школе подупиру ове тврдње које су претходно наведене. 

Кључне снаге  
6.1.1.Постоји јасна организациона структура 
садефинисаним процедурама и носиоцима 
одговорности. 
6.1.3. Директор прати делотворност рада 
стручних тимова и доприноси квалитету 
њиховог рада. 

Кључне слабости 
6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија 
предузимљивост, оријентацију ка 
предузетништву и предузетничке 
компетенције ученика и наставника. 
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6. Извештај о областима  квалитета  

Активности у области вредновања и самовредновања рада школе, школске 2021/22. године се 
спроводе на основу Правилника о стандардима квалитета рада установе, који је објављен у „ 
Службеном гласнику РС-Просветни гласник“ , бр.14/2018. од 2.8.2018.године, а ступио је на снагу 
10.8.2018. На седници Наставничког већа, одржаној 31.8.2021. године, донета је одлука да 
школске 2021/2022. године се вреднује свих шест области квалитета, у складу са Правилником о 
вредновању квалитета рада установе након истека петогодишњег циклуса вредновања. Због 
повећаног обима посла, Тим за самовредновање је проширен и сада има 12 чланова из реда 
наставника. Сви су упознати са важећим правилницима и Годишњим планом самовредновања - 
Извршена је подела задужења и утврђено на који начин ће се спроводити самовредновање за 
свих шест области квалитета. Из претходног периода постоје разрађене процедуре, осим за 
област квалитета Подршка ученицима. Она је једина вреднована пре 2018. године када је ступио 
на снагу нови Правилник о стандардима квалитета установе тако да је потребно проучити ову 
област квалитета, анализирати индикаторе и установити систем прикупљања доказа. За осталих  
пет области квалитета извршиће се упоредна анализа са резултатима из претходног периода с 
посебним акцентом на оне индикторе за које су биле прописане мере.      

7. Методологија рада 

Тим за самовредновање је најпре приступио проучавању циљева, стандарда, индикатора и 
нивоа које треба преиспитати и на основу тога дефинисао и сачинио процедуре односно технике 
и инструменте којима се могу документовати одређени показатељи који се вреднују. 

Процедура праћења: 

1. Увид у наведену документацију 
2. Обилазак школе (огласне табле за ученике), подаци на сајту школе 
3. Анкетирање наставника – Прилог број 1,2 
4. Анкетирање родитеља – Прилог број 3 
5. Анкетирање ученика – Прилог број 4 
6. Скала процене за праћење: психолошко педагошка служба – Прилог  

Анкетирање ученика, родитеља и наставника је извршено путем Forms Упитника на школској 
Teams платформи. Упитнике је попунило  68 /71 наставник, 111 родитеља и 191 ученик.  

Документација коју је потребно припремити: 

6.2.1. Директор редовно остварује 
инструктивни увид и надзор у образовно-
васпитни рад. 
6.2.5. директор ствара услове за континуирано 
праћење и вредновање дигиталне зрелости 
школе. 
6.3.1. Директор својом посвећеношћу послу и 
понашањем даје пример другима. 
6.4.1. Директор подстиче професионални развој 
запослених и обезбеђује услове за његово 
остваривање у складу са могућностима школе.  
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- Школски програм (2018-2022/2022-2026 
- Развојни лан школе (2021-2026) 
- Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину и то део који се односи на програме 

подршке ученицима у учењу, програме васпитне подршке ученицима, професионална 
оријентација,  програми за подршку у прилагођавању, понуда ванннаствних активности, 
програми за конструктивно решавање проблеме, ненасилну комуникацију, промоција 
здравих стилова живота,  заштите животне средине и одрживог развоја, програм додатне 
подршке ученицима, програми везани за ученике из осетљивих група и слично 

- Извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину и то део који се односи на 
реализацију програма подршке ученицима, сарадњу са друштвеном средином и слично.  

- Записници са састанака стручних, одељенских и Наставничког већа то део који се односи 
на Мере за побољшање успеха након анализе успеха (претходна школска година) 

- Годишњи и оперативни(месечни) планови рада наставника, припреме за час, педагошке 
свеске, извештаји о реализацији 40-то часовне радне недеље, анализа угледно-огледних 
часова на СВ, анализа извештаја о реалиацији допунске, додатне наставе и припремног 
рада, анализа пилот Државне матуре у нашој школи, извештај СВ и Актива 

- Планови рада и извештаја о раду ОС и ОВ 
- Извештаји о стручно педагошком надзору и спољашњем вредновању 
- Извештаји о раду секција. Подаци о укључености ученика у ваннаставне активности 

прошле и ове школске године (Књиге евиденције, извештаји...), постигнућа на 
такмичењима 

- Едневник 
- Подаци везани за рад са ученицима из осетљивих група (упис, индивидуализација, 

компензаторски програми, сарадња са институцијама).Извештај тима за инклузивно 
образовање, Тим за подршку ученицима и Тим за заштиту ученика од 
дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања 

- Записници са састанака Ученичког парламента, Савета родитеља у вези програма 
подршке ученицима 

- Извештај директора о свом раду 
- Извештај о стручном усавршавању  
- Евиденцију и документацију у вези каријерног вођења 
- Евиденција ППС о активностима за подршку процесу учења и васпитну подршку 
- И другу документацију 
-  

8. Прилози 
- Прилог број 1. Упитник за наставнике- област квалитета  Подршка ученицима (Упитник је 

попунило 68 наставника) 
- Прилог број 2. Упитник за наставнике – остале области квалитета (Упитник је попунио 71 

наставник) 
- Прилог број 3. Упитник за родитеље (Упитник је попунило 111 родитеља) 
- Прилог број 4. Упитник за ученике  (Упитник је попунио 191 ученик) 
- Прилог број 5. Упитник за ПП службу 
- Прилог број 6. Организациона шема Техничке школе у Ужицу 
- Прилог број 7. Тимска организациона структура Техничке школе у Ужицу 
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ПРИЛОГ  1. Упитник за наставнике - Подршка ученицима 

Р.б. Тврдња/исказ 
Присутно 

1234 

1.  Ученике упућујем како да уче, и упознајем их са разнм техникама учења. 3,82 

2.  
Своју наставу организујем тако да прилагођавам рад ученицима који брже 
напредују и ученицима који спорије напредују.  

3,73 

3.  
Ученике организујем тако да  ученици који брже напредују помажу 
ученицима који спорије напредују.  

3,69 

4.  
Помажем ученицима који спорије напредују ван редовне наставе (кроз 
допунску наставу и сл.).  

3,59 

5.  
Талентованим ученицима су омогућени посебни облици рада ван редовне 
наставе (кроз додатну наставу, секције, истраживачки рад и сл.).  

3,72 

6.  
Упућујем ученике да поред уџбеника и бележака,користе и друге изворе 
информација (књиге, часописе, интернет...). 

3,74 

7.  
Подстичем ученике да прате и процењују сопствено напредовање и 
остварене резултатe 

3,69 

8.  
Школа сарађује са родитељима када ученик показује проблеме у учењу и 
напредовању. 

3,83 

9.  
Упознат сам са радом тимова који се баве подршком ученицима у 
прилагођавању школском животу.. 

3,79 

10.  
Школа сарађује са одговарајућим институцијама у пружању подршке 
ученицима. 

3,85 

11.  
Подстичем ученике да открију и развијају своје таленте учествујући у 
понуђеним ваннаставним активностима.  

3,69 

12.  
Подржавам ученике и помажем им да организују различите врсте 
културних, музичких, спортских и сличних активности. 

3,58 

13.  
Постоје добро осмишљене процедуре за реаговање на случајеве насилног 
понашања, злоупотребе дроге, алкохола...  

3,94 

14.  Ученике подстичем да брину за своје здравље.  3,94 

15.  Школа подстиче развој здравих стилова живота код ученика. 3,92 

16.  
Упознајем  ученика са значајем заштите животне средине и значајем 
одрживог развоја. 

3,66 

17.  Ученике информишем о могућностима наставка школовања или запослења.  3,78 

18.  Ученицима истичем потребу за перманентним  (сталним ) образовањем.  3,88 

19.  У школи се реализују активности каријерног вођења ученика. 3,67 

20.  У школи се посебна пажња посвећује ученицима из осетљивих група. 3,88 

21.  
Ако приметим/сазнам да неки ученик има емоционалне, телесне, 
здравствене или социјалне проблеме/потребе, знам коме треба да се 
обратим.  

3,94 

22.  
Школа благовремено предузима мере за редовно похађање наставе 
ученика из осетљивих група. 

3,93 

23.  
 У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални 
образовни планови за ученике из осетљивих група. 

3,94 

24.  
 У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку 
учењу за ученике из осетљивих група. 

3,78 

25.  
 Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци 
ученицима из осетљивих група. 

3,93 
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Прилог 2.  Упитник за наставнике – остале области квалитета 

 

Р.б. Тврдња/исказ 
Присутно 

1234 

1.  Подстичем ученике да посећују допунску наставу. 3,86 

2.  Допунска настава се планира на основу праћења постигнућа ученика.  3.90 

3.  
Евидентирам присуство ученика на часовима допунске наставе.  да 98,55% 

не 1,45% 

4.  
Редовно се припремам за час допунске наставе. да 95,7% 

не 4,3% 

5.  
Прилагођавам начин рада индивидуалним карактеристикама сваког 
ученика. 

3,87 

6.  Примењујем диференцирану наставу на часовима допунске наставе. 3,565 

7.  
За ученике упућене да похађају часове допунске наставе водим 
евиденцију о остварености исхода и напредовању ученика.  

да 94,2% 
не 5,8% 

8.  
Ефекти допунске наставе се анализирају на Стручном већу.  да 89,855% 

не 10,145% 

9.  
У завршном делу часа допунске наставе радим писмену и/или усмену 
евалуацију часа.  

3,59 

10.  Ученици постављју себи циљеве у учењу. 3,17 

11.  
Ученици умеју да процене свој напредак у учењу и напредак других 
ученика.  

3,17 

12.  
Наставници, ученици и родитељи учествују у заједничким активностима 
у школи.  

3,50 

13.  
Директор развија сарадњу са другим установама, привредним и 
непривредним организацијама, локалном заједницом у циљу рзвијања 
предузетничких компетенција ученика.  

3,90 

14.  
У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и 
међупредметне компетенције. 

3,87 

15.  
Кроз школске пројекте се развијају предузетничке компетенције ученика 
и наставника.  

3,80 
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 Прилог број 3. Упитник за родитеље  
 

Р.б. Исказ/тврдња 
1234 

1.  
Одељењски старешина ме је обавестио да моје дете има недовољну/е  
оцену/е и да треба да се укључи на допунску наставу. 

да 65,8%  
не 34,2% 

2.  
Доступне су ми информације о распореду одржавања допунске наставе.  да 79,3%  

не 20,7% 

3.  

На који начин пратите да ли ваше дете редовно похађа допунску наставу?  
е- дневник 
одељењски старешина 
Психолошко-педагошка служба 
није било потребе за допунском наставом 

 
38,7% 
18,9% 
0,9% 
41,4% 

4.  

Похађање допунске наставе дало је резултате 
у мањој мери 
 у већој мери 
није било потребе за допунском наставом 

 
16,2% 
31,5% 
52,2% 

5.  
Родитељи преко свог представника у Савету родитеља креирају облике и 
садржаје сарадње са школом.  

да 82,7%  
не 17,2% 

6.  
Заинтересован/а  сам да се укључим у школске активности кое су усмерене 
на  превенцију  насиља.  

да 48,65% не 
51,35% 

7.  
Школа подржава иницијативе Савета родитеља.  да 93,6%  

не 6,4% 

8.  Сматрам да је моје дете сигурно и безбедно у школи 3,55 

9.  
Имам добру сарадњу са одељењским старешином и стручном службом у 
праћењу развоја мог детета. 

3,71 

10.  
У школи се поштује приватност и поверљивост информација о 
потребама/проблемима мог детета. 

3,66 

11.  
Спреман/на сам да отворено разговарам са компетентним особама о 
здравственим, емоционалним или социјалним потребама/проблемима 
свога детета. 

3,48 

12.  
Са својим дететом отворено разговарам о појавама крађе, пушења, 
узимања дроге, различитих врста малтретирања и узнемиравања у школи. 

3,70 

13.  
Подстичем своје дете да брине о свом здрављу и подржавам акције по 
питању промовисања здравог живота младих. 

3,77 

14.  
Учествујем у школским акцијама за пружање помоћи 
ученицима/породицама ученика 

2,76 
 

15.  Школа ми пружа помоћ у усмеравању професионалног развоја мог детета. 3,35 

16.  
У школи се могу добити јасне и актуелне информације о наставку 
школовања и избору занимања. 

3,48 

17.  
Саветодавне активности школе у области професионалне оријентације су 
корисне за професионални развој мог детета.  

3,54 

18.  
Као родитељ задовољан сам расположивим информацијама у вези 
професионалне оријентације ( На ово питање одговарају родитељи ученика 
четвртог разреда). 

3,35 
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ПРИЛОГ 4. Упитник за ученике 2021/22 
 

Р.б. Исказ/тврдња 
1234 

1.  
У школи је организована допунска настава за предмет/е из којих имам  
недовољну оцену или потешкоће у савладавању одређеног градива. 

3,08 

2.  
Познати су ми термини допунске наставе из предмета који је потребно да 
похађам.  

да 87,4% 
не 12,6% 

3.  

О терминима допунске наставе обавештен сам путем:  
предметни наставник 
одељењски старешина 
огласна табла  
сајт школе  
 друго 

 
80,5% 
13,7% 
1,0% 
0% 
4,7% 

4.  

Присуствујем часовима допунске наставе из предмета из којих је то 
потребно.  
увек  
понекад 
не присуствујем  

 
 
31,75% 
50,8% 
17,5% 

5.  
Да ли примећујеш напредак у савладавању градива када похађаш 
допунску наставу? 

Да 78,3% 
Не 21,7% 

6.  
Додатна настава је организована у складу са мојим потребама. Да 71,3% 

Не 28,7% 

7.  
Постављам себи циљеве у учењу.  Да 77,5% 

Не 22,5% 

8.  
Умем да проценим свој напредак у учењу и напредак других ученика.  Да 87,9% 

Не 12,1% 

9.  
Наставници, ученици и родитељи учествују у заједничким активностима 
школе.  

Да 66,1% 
Не 33,9% 

10.  У школи нас уче како да учимо (упућују нас у разне технике учења). 2,60 

11.  
Ученици који брже напредују и ученици који спорије напредују добијају 
различите задатке. 

2,38 

12.  
Наставници нас организују тако да ученици који брже напредују помажу 
ученицима који спорије напредују.  

2,73 

13.  
Наставници помажу ученицима који спорије напредују ван редовне 
наставе ( кроз допунску наставу и сл.). 

3,04 

14.  
Талентованим ученицима су омогућени посебни облици рада ван редовне 
наставе ( кроз додатну наставу, секције, истраживачки рад и сл.). 

2,88 

15.  На часу могу радити онолико брзо колико желим.  2,68 

16.  
Не учим само из уџбеника и бележака већ користим и друге изворе 
информација ( књиге, часописе, интернет ...). 

2,87 

17.  
Када имам проблема у учењу у школи, могу да добијем савете како да то 
превазиђем.  

2,81 

18.  
Знам када неки ученик наше школе постигнр добре резултате на 
такмичењу или неком конкурсу и сл.  

3,02 
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Р.б. Исказ/тврдња 
1234 

19.  
Умем да пратим и проценим сопствено напредовање и остварене 
резултате.  

3,30 

20.  Школа обавештава моје родитеље о мом успеху и напредовању у школи. 3,10 

21.  
Знам коме треба да се обратим у случају да имам емоционалне, 
здравствене или социјалне проблеме/ потребе.  

3,10 

22.  
Наставници, а посебно одељењски старешина су увек спремни да 
саслушају моје проблеме који немају директне везе са школом.  

3,09 

23.  
Наставници, а посебно одељењски старешина су  спремни за разговор с 
мојим родитељима.   

3,51 

24.  У школи нас уче да будемо одговорни за учење и своје поступке. 3,15 

25.  У школи нас подстичу да бринемо о људима 3,05 

26.  У школи нас уче да бринемо о природи и да је чувамо. 2,90 

27.  
У школи нас подстичу на међусобну толеранцију и поштовање 
различитости 

3,16 

28.  У школи се редовно похваљују позитивни поступци и успех ученика. 3,20 

29.  
О недопустивом понашању ученика у школи, као што је агресивност, 
нетрпељивост, нетолеранција, неуважавање и слично, отворено се 
разговара. 

3,12 

30.  Укључен/а сам у бар једну ваннаставну активност у школи 2,15 

31.  
Учествовање у ваннаставним активностима ми омогућује да задовољим 
своја интересовања и развијам своје таленте. 

2,52 

32.  
У школи нас кроз разговоре информишу о могућностима наставка 
школовања или запослења. 

3,10 

33.  У школи могу добити савете у вези избора школе/занимања.  3,07 

34.  Наставници истичу да је потребно да се стално образујемо и усавршавамо. 3,35 

35.  
Информације у вези са професионалном оријентацијом које добијамо у 
школи су прецизне, јасне и актуелне.  ( на ово питање одговарају само 
ученици четвртог разреда). 

3,08 
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Прилог број 5. - Упитник за ПП службу 
 
4.1 У школи функционише систем пружања подршке ученицима 

 

ИСКАЗИ / ТВРДЊЕ  

Школа има разрађене програме за подршку ученицима у процесу учења (увођење у 
технику учења, помоћ у превазилажењу неуспеха, развијање мотивације, 
организована помоћ бољих ученика слабијим, упућивање у начин процене сопственог 
напредовања 

   
   4 

Планови рада су добро конципирани и на одговарајући начин диференцирани тако да 
омогућавају свим ученицима (различитих способности и стилова учења)  потпуно 
учешће у раду и максимално напредовање (у складу са њиховим могућностима и 
способностима) 

 
   
  4 

Задаци и активности се бирају пажљиво уз узимање у обзир индивидуалних потреба 
ученика 

  4 
 

Постигнућа и успех ученика се систематски прате и на основу тога утврђују посебне 
потребе појединих ученика 

  4 

Редовно се прати и разматра напредовање и успех ученика   4 

На основу утврђених посебних потреба појединих ученика планирају се и припремају 
посебне активности, задаци и сл. Да би се ученицима који заостају у раду помогло у 
савладавању  тешкоћа са појединим елементима наставног програма, односно да би 
се напредним ученицима омогућило даље напредовање и учешће у истраживачким и 
другим пројектима 

   
  4 

Код свих ученика се подстиче самосталност и одговорност за сопствено напредовање, 
тако да ученици могу сами да користе различите изворе информација, да примењују 
различите технике учења, да сами бирају начин и темпо рада 

 
  3 

 Свако напредовање и успех ученика се похваљује , а изузетна постигнућа промовишу.   4 

Школа има разрађене програме за пружање васпитне подршке ученицима    4 

У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске 
заступнике 

  4 

У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са 
релевантним институцијама и појединцима. 

  4 

 
4.2 У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 

 

ИСКАЗИ / ТВРДЊЕ    
 

Целокупно особљеу школи ради на стварању климе међусобног поверења, 
поштовања, уважавања... 

  4 
   

Школа има низ узајамно повезаних програма, поступака и акција ради личног и 
социјалног развоја ученика. 

  4 

Ученици у свом понашању и социјалним контактима показују обзир и толеранцију у 
опхођењу са другима. 

  3 

Негују се добри сараднички односи међу ученицима (отворена комуникација, 
толеранција разлике у мишљењу, поверење...). 

  4 
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ИСКАЗИ / ТВРДЊЕ    
 

У школи се континуирано ради на сузбијању неприхватљивог понашања, агресивности 
и нетолеранције. 

  4 

У школи постоје програми и посебно фокусиране активности као што су кампања 
против насиља, агресивности и силеџијства, вандализма, дроге, алкохолизма, пушења, 
кампања за заштиту животне средине, за заштиту људских права... 

  4 

У школи се ради на адекватном укључивању ученика у живот и интересе школе, као и 
у непосредно друштвено окружење. 

  4 

Код ученика се развија самопоштовање и поверење у сопствено знање и способности, 
одговорност за сопствене поступке, слобода мишљења и сараднички односи. 

  4 

Школа редовно користи прилике за похвалу и признање позитивних поступака и 
успеха ученика. 

  4 

У школи се негује и подстиче демократски дух тако што су ученици укључени у процес 
доношења одлука преко својих организација (нпр. ученички парламент и сл.). 

  4 

Предлози и сугестије ученика се разматрају, а квалитетни прихватају.   4 

Школа подстиче ученике да учествују у понуђеним ваннаставним активностима.   4 

Школа подржава иницијативе и активности ученика као што су ђачке задруге, 
културне, забавне и спортске активности, разни облици дружења, манифестације, рад 
на школским новинама, посете разним установама... 

  4 

 
 

4.3 У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група и ученицима са 
посебним способностима 
 

ИСКАЗИ / ТВРДЊЕ  

 Школа предузима активности за упис у школу ученика из осетљивих група.   4 

Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група.   4 

 У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 
планови за све ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима 

  4 

 У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за 
ученике из осетљивих група. 

  4 

Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање 
програма). 

  4 

 Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци осетљивим 
групама. 

  4 
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Прилог број 6. Организациона структура Техничке школе у Ужицу 

 

 

Прилог број 7. Тимска организациона структура Техничке школе у Ужицу    
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9. План за побољшање (плана за унапређивање квалитета рада) 

Назив стручне школе: Техничка школа Ужице 

Адреса стручне школе: 
 
телефон – факс – мејл 
 

Трг Светог Саве 34 
031 512 597, 513 994, 512 596                                          ,                                         
tehnickaue@mts.rs   
www.tehnickaue.edu.rs 

Период који покрива план: 
 

Од: 01.9.2022. 
дан/месец/година 

До:20.6.2023. 
дан/месец/година 

Име и презиме директора: дипл. инж. Драган Туцаковић 

Потпис директора:  

Име и презиме руководиоца 
тима за самовредновање:  

Оливера Шијакињић 

Потпис руководиоца тима за 
самовредновање: 

 

Датум плана за побољшања: 29.8.2022.  
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1
.П

Р
О

ГР
А

М
И

Р
А

Њ
Е

,П
Л

А
Н

И
Р

А
Њ

Е 
И

 

И
ЗВ

ЕШ
ТА

В
А

Њ
Е

 

 2
. Н

А
С

ТА
В

А
 И

 

У
Ч

ЕЊ
Е 

  3
. О

Б
Р

А
ЗО

В
Н

А
 

П
О

С
Т

И
ГН

У
Ћ

А
 

У
Ч

ЕН
И

К
А

 

4
.П

О
Д

Р
Ш

К
А

 

У
Ч

ЕН
И

Ц
И

М
А

 

 5
. Е

ТО
С

 

   6
. О

Р
ГА

Н
И

ЗА
Ц

И
ЈА

 

Р
А

Д
А

 Ш
К

О
Л

Е,
 

У
П

Р
А

В
Љ

А
Њ

Е 

Љ
У

Д
С

К
И

М
 И

 

М
А

ТЕ
Р

И
ЈА

Л
Н

И
М

 

Р
ЕС

У
Р

С
И

М
А

 

 

Молимо вас 
означите* 
релевантно поље 
за изабрану област 
квалитета 

     
     

 *    
     

* Молимо вас убележите: врло добар/добар/задовољава/не задовољава у складу са 
наводима из последњег извештаја о самовредновању у коме сте идентификовали 
побољшања на која се односи овај план.2 

Интерно 
праћење 
 

1. период 
од септембра до 
новембра 

2. период 
од децембра до 
фебруара 

3. период 
од марта до маја 

4. период 
од јуна до августа 

Датум 
измене 
плана за 
побољшања: 

    

 

2За детаљан опис нивоа остварености видети Поглавље 9.3. у Водичу за самовредновање. 

mailto:tehnickaue@mts.rs 
mailto:tehnickaue@mts.rs 
http://www.tehnickaue.edu.rs/


    
Техничка школа Извештај о раду школе 
Ужице Школска 2021/2022. 

 

© Техничка школа Ужице  Страна 314 од 321 

Извештај о раду школе 2021 2022  

 

План за побољшање област квалитета Програмирање, планирање и извештавање 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: Образовна постигнућа ученика  
Односи се на исту слабост: Страна 1 oд 1 

КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ на које се треба фокусирати: 
(из извештаја о самовредновању) 

Општи и 
специфични 
циљеви 

Захтеване 
методе и 
активности  

Трошкови и 
неопходни 
ресурси  

Одговорно 
лице за 
спровођење 
активности  

Прекретнице за 
интерно 
праћење  

Датум до кога 
ће циљеви бити 
испуњени  

Мерљиви 
индикатори за 
постизање 
циљева  

Одговорно 
лице* за 
евалуацију 
постигнућа 
циљева   

Ученици су 
укључени у 
допунску 
наставу у складу 
са својим 
потребама. 

Писмено 
обавештавање 
родитеља о 
присуству 
ученика на 
часовима 
допунске 
наставе 
приликом 
разговора са 
родитељем 
ученика у пп 
служби. 

материјално- 
технички 
 

пп служба, 
предметни 
наставници, 
одељењске 
старешине, 

Час одељењског 
старешине -
анализа 
присуства 
ученика на 
часовима 
допунске 
наставе на  

континуирано у 
току школске 
године 

број ученика 
присутан на 
часовима 
допунске 
наставе, према 
евиденцији у е-
дневнику 

пп служба 

Коментар 

Овај формат плана за побољшања се примењује/израђује за сваку слабост понаособ.  

*Које се разликује од одговорног лица за спровођење  активност
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10. Реализација мера за унапређење квалитета рада на основу 
самовредновања школске 2020/21. Године 

Тим за самовредновање  у складу са Годишњим планом рада прати реализацију активности 
планираних мерама за унапређење квалитета рада на основу самовредновања школске 
2020/2021.године за области квалитета Организација рада школе, управљање људским и 
материјалним ресурсима и Програмирање, планирање и извештавање. 

Предложене мере за унапређење рада односе се на: 

− индикатор 1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је 
функционално и засновано је на праћењу постигнућа ученика за област 
квалитета Програмирање, планирање и извештавање и 

− индикатор  6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, 
оријентацију ка предузетништву и предузетничке компетенције ученика и 
наставника за област квалитета Организација рада школе, управљање људским 
и материјалним ресурсима. 

У току школске 2021/22. године, у складу са захтеваним методама и активностима које су 
планиране за побољшање квалитета остварености индикатора 1.3.3 - постизање веће 
функционалности планирања допунске наставе и додатног рада, одељењске старешине, 
предметни наставници и психолошко-педагошка служба су редовно обавештавали ученике 
и родитеље о терминима допунске наставе и интензивно су радили на подстицању и 
мотивисању ученика да похађају часове допунске и додатне наставе. 

Наставници су у својим педагошким свескама редовно водили евиденцију о праћењу 
постигнућа и напредовања ученика, евиденцију о упућивању ученика на допунску наставу 
и евиденцију о постигнућима и напредовању ученика који су похађали часове допунске и 
додатне наставе. 

На седницама одељењских већа на класификационим периодима је  анализиран  успех 
ученика ,  ученици који имају недовољне оцене су упућивани  на часове допунске наставе 
и утврђивано је да ли има ученика за додатну наставу.  Анализом реализације планираних 
часова у оквиру 40-очасовне радне недеље наставника  и увидом у Извештаје о 
реализацији допунске, додатне и припремне наставе који се раде на нивоу Стручних већа 
на првом полугодишту и на крају школске године , може се закључити да број одржаних 
часова знатно превазилази број планираних часова, али да је одзив ученика недовољан, а 
на томе ће се у наредној години посветити посебна пажња. Табеларни прикази Извештаја 
о реализацији допунске, додатне наставе и припремног рада су саставни делови  Анализе 
Годишњег плана рада школе.  

На састанцима Стручних већа је анализирана укљученост ученика у допунски рад и 
анализиран је број реализованих часова.  Такође је на класификационим периодима 
анализиран број недовољних оцена по предметима.  

Успех ученика је анализиран на седницама Наставничког већа на полугодишту и на крају 
школске године,  у поређењу са успехом оствареним у претходној школској години.  

Школа је у току ове школске године била укључена у више важних пројеката у којима су 
учешће узели ученици и наставници као њихови ментори. Посебно бисмо везано за 
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побољшање квалитета остварености индикатора 6.6.3. истакли пројекат Иновације у 
настави у подручју рада графичарство, у оквиру кога учествујемо у два пројекта:  

1.Иновација и имплементација наставе уз подршку  IT компанија 

2. Графичка радионица радова 

Такође бисмо истакли успех Мине Миловић, ученице IV e1 одељења која је освојила друго 
место на Националном такмичењу средњошколаца у предузетничким вештинама „ 
Пословни изазов“, ментор професор Биљана Николић.  

Тим за развој међупредметних кометенција и предузетништва је у току школске године 
урадио презентације са темама из области предузетништва. 

Тим за самовредновање редовно извештава Наставничко веће и Педагошки колегијум о 
свом раду и спроведеним активностима. 

 
 

Директор школе              Председник Школског одбора 
 
Драган Туцаковић, дипл.инж.           Татјана Старчевић 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У 
ШКОЛСКОЈ  2021/2022 ГОДИНИ 
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Школске 2021/2022. године директор Школе именоваo је Тим за заштиту од 

дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања, а чланови Тима су: 

1. Драган Туцаковић, директор школе (Јелена Павловић заменица директора школе) 

2. (Ана Вучићевић) Снежана Матић, секретар школе  

3. Зорица Ђурић, руководилац тима  

4. Маријана СимовићАлексић, психолог  

5. Ружица Страњаковић,педагог  

6. Марија Суботић, психолог  

7. Мирјана Драшковић, наставник  

8. ГоранДрашковић, наставник  

9. Александар Продановић, наставник  

10. Дарко Глукчевић наставник  

11. Марина Јешић наставник  

12. Верица Михајловић, представник Центра за социјални рад  

13. Небојша Станојевић, представник Савета родитеља  

14. Нада Драгутиновић, представник Савета родитеља  

15. Дарко Љубичић, представник Ученичког парламента  

16. Милена Марковић, представник Ученичког парламента  

17. Обрад Вукашиновић, представник Ученичког парламента 

18. Душан Алексић, представник Ученичког парламента 

19. Милица Рабасовић, представник Ученичког парламента  

20. Владимир Лијескић, представник Ученичког парламента 

21. Димитрије Стојиљковић, представник Ученичког парламента 

22. Бошко Јоксовић, представник Ученичког парламента 

23. Катарина Јокић, представник Ученичког парламента 

И ове школске године Тим за заштиту од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања 
радио је у складу са: 

− Посебним протоколом,  

− Приручником за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама,  
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− Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, и 

− Законом о основама система образовања и васпитања. 

− Правилником о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

− Најновијим изменама Правилника о примени Посебног протокола 

Током првог полугодишта школске 2021 / 2022.год. реализован је читав низ превентивних и 
интервентних активности у циљу превенције и заштите ученика од насиља:  

Израђен је план реализације Програма за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања који је саставни део Годишњег плана рада школе; 

Избрани су представници Савета родитеља и Ученичког парламента за чланове Тима за заштиту; 

На часовима одељењског старешине/ одељењске заједнице ученици упознати са Програмом 
превенције насиља, врстама и нивоима насиља и са шемом интервентних активности. Ученици су 
упознати са начином функционисања Тима за заштиту и члановима Тима. 

На родитељским састанцима након првог класификационог периода родитељи су упознати са 
Посебним протоколом и Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

Тим је за родитељски састанак, за ученике и за нове чланове Тима проследио презентацију 
«Упознавање са Посебним протоколом и Правилником за примену посебног протокола». 

На седници Наставничког већа, одржаној 25.11. 2021. године презентована је национална 
платформа „Чувам те“. Наставницима су упућени да похађају веома корисне бесплатне онлајн 
семинаре за наставнике, родитеље и ученике који су на тој платформи доступни и предложено им 
је да их  препоруче родитељима и ученицима.  

2.12. на Општинском састанку за заштиту деце од насиља остварена је сарадња са представницима 
спољашње заштитне мреже и основним и средњим школама из наше општине. О закључцима су 
обавештени чланови Тима, наставници (на састанку НВ), родитељи (на родитељским састанцима и 
на састанку савета родитеља) и од свих смо затражили сарадњу. Истакнуто је да је важно имати 
нулту толеранцију за било који облик насиља и увек реаговати. Родитељи су позвани да дају 
предлоге како да се у школи унапреди превенција  и заштита од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања. 

У децембру је на родитељском састанку у 1д била присутна и представница Центра за социјални 
рад Верица Михајловић ( која је и ове школске године члан Школског Тима ЗДНЗЗ). Она је 
родитељима предочила каква је перспектива деце која се насилно понашају, ако игноришемо тај 
проблем и не помогнемо им на време. 

28.12 на састанку Тима, представник родитеља Небојша Станојевић, имао је предлог да се испред 
ђачког улаза поставе рефлектори ради веће сигурности ученика. Предлог који је имао на састанку 
Тима изнео је и на састанку Савета родитеља. 

На часовима физичког васпитања наставници се континуирано баве превенцијом негативних 
облика понашања у спорту и промоцијом правила понашања на спортским такмичењима. 

Остварује се оснаживање и подршка  тиму вршњачких едукатора који се активно укључују у 
активности планиране програмом превенције насиља, али и у интервентним активностима у 
сарадњи са Тимом за заштиту и психолошко – педагошком службом. 
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У школи је организован низ активности које подстичу позитивне вредности, толеранцију, ненасилне 
облике комуникације (шаховски турнири, такмичења, хуманитарне акције, обележавање значајних 
датума и слично). 

У оквиру интервентних активности, на предлог Тима за заштиту, директор је присуствовао 
родитељским састанцима одељења у којима је уочено насилно и непримерено понашање ученика. 

На часовима одељењског старешине /одељењске заједнице организоване су радионице за ученике 
на тему превенције насиља. Радионице су реализовали вршњачки едукатори и психолошко – 
педагошка служба. 

Представник Центра за социјални рад, која је и члан школског тима за заштиту, присуствовала је 
родитељском састанку одељења у коме је уочено више насилних ситуација.  

Остварена је сарадња са Центром за социјални рад, Школским диспанзером и Полицијском 
управом у ситуацијама насиља трећег нивоа и благовремено је информисана Школска управа.  

Укупно је у првом полугодишту одржано 12 састанака Тима, а највећи број састанака на дневном 
реду имао је пријаву насиља. 

У првом полугодишту разматрано је укупно  12 насилних ситуација у којима смо имали комбинацију 
по неколико врста насиља, па је притом  Тим препознао: 

− у два случаја трећи ниво физичког насиља, у  шест случајева други ниво физичког и у једном 

случају први ниво физичког насиља;  

− у четири случаја други ниво психичког, а у једном случају први ниво психичког насиља;  

− препозната су  два случаја у којима се јављао други ниво социјалног и један случај први 

ниво социјалног насиља и  

− један случај други ниво дигиталног насиља. 

У два случаја физичког насиља трећег нивоа упућени су дописи спољашњој заштитној мрежи: Дому 
здравља, Центру за социјални рад, Полицијској управи и о томе обавештена Школска управа. Због 
једне насилне ситуације где је пунолетно лице, које није ученик школе, било насилно према 
ученицима школе, обавештена је о физичком насиљу другог нивоа Полицијска управа. 

Током  другог полугодишта 2021/2022. године одршано је још 9 састанака , тако да је до сада ове 

школске године одржан 21 састанак Тима.  

Члан Тима, колега Горан Драшковић снимио је на тему заштите од насиља видео прилог који ће 

бити прослеђен одељењским старешинама као материјал за ЧОС. 

Поводом последње среде у фебруару и обележавања  Дана борбе против вршњачког насиља 
презентацију на тему заштите од насиља и дискриминације је припремила члан Тима - наставник 
Мира Драшковић. 

У другом полугодишту Тим је 6 случајева насиља које је разматрао проценио као 2. ниво физичког 
насиља, а у два случаја процењено је да је у питању 1 ниво злоупотреба информационих 
технологија. Такође је, први пут ове школске године, у два случаја уочено дискриминаторно 
понашање 1.нивоа.  

Извршено је анкетирање ученика о учесталости и врстама насилничког понашања , као и анализа 
стања у остваривању равноправности и једнаких могућности. Психолог Ивана Деспотовић поднела 
је 28.6. извештај наставнићком већу  
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Резултати анкете су генерално позитивни: насиље и дискриминација у школи су присутни у веома 
малој мери и на њих се редовно реагује. Иако је веома велики проценат ученика написао да се нису 
у школи осећали дискриминисано, чак 19 ученика не зна да ли су се осећали дискриминисано, па 
је то разлог да следеће школске године ученицима више приближимо појам дискриминације. 

Што се тиче Тима за борбу против дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
алармантно је да ни један ученик не зна ко су чланови тима. Иако постоји одлука о формирању 
Тима и распоред дежурства чланова тима (који су истакнути у холу, на видном месту) то није 
довољно. 

Следеће школске године потребно је ученике на Чос- у упознати са постојањем Тима и са 
члановима тима, и упутити их да у распореду дежурства Тима погледају коме све могу пријавити 
насиље и дискриминацију. 

За све учеснике насилних ситуација које је Тим за заштиту разматрао направљени су планови 
заштите и пружена је одговарајућа подршка, а насиље је заустављено.  

Тим је до сада реализовао све планиране активности и  уредно смо водили документацију и 
евиденцију о свом раду. 

 

Директор школе              Председник Школског одбора 
 
Драган Туцаковић, дипл.инж.           Татјана Старчевић 
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