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УВОД 

 

Извештај о раду МШ “Радоје Дакић“ за школску 2018/2019. годину садржи приказ 

реализованих активности према Годишњем плану рада школе за школску 

2018/2019.годину. Извештај садржи: 

 

• Приказ услова и организације рада школе израђен на основу извештаја 

руководећих органа, рачуноводствене и правне службе. 

• Извештај о упису ученика у први разред, израђен на основу извештаја 

руководећих органа. 

• Приказ реализације наставе, израђен на основу извештаја одељењских већа. 

• Приказ успеха ученика, израђен на основу извештаја одељењских већа 

• Реализацију ваннаставних активности, израђен на основу извештаја наставника 

организатора ваннаставних активности 

• Извештаја о Екскурзији, израђен на основу извештаја Тима за планирање 

програма излета и екскурзија 

• Извештаје о раду руководећих органа,  

• Стручних већа, израђен на основу извештаја председника стручних већа. 

• Тимова, израђен на основу извештаја координатора тимова. 

Извештај садржи и остале образовне, васпитне и друге задатке и активности актера у 

школском животу, а које су реализоване према Годишњем плану школске 2018/2019. 

године. 

На основу достављених извештаја и приказа, годишњи извештај школе за школску 

2018/19. годину, сачиниле су Светлана Вуковић и Павлинка Александровна . 

На седницама Одељењских и Наставничког већа оцењено је да су планирани садржаји 

за ову школску годину у глобалу спроведени и да су постигнути добри резултати у 

реализацији како наставних тако и ваннаставних активности. Посебна пажња и ове 

школске године посвећена је извођењу наставе yз стално праћење, ради што бољих 

резултата и иновирања наставног процеса. Остваривање Годишњег плана рада М Ш 

“Радоје Дакић“ за школску 2018/2019. годину пратили су директор,организатори 

практичне наставе, педагог и руководиоци стручних већа за области предмета. 

 

Материјално – технички ресурси 

 

Машинска школа “Радоје Дакић” испуњава све услове за успешно обављање васпитно-

образовне делатности у сегменту машинства и обраде метала, као и у области 

електротехнике. Школа располаже са око 130 машина врло високог технолошког и 

производног нивоа, тако да се практична настава обавља на врло високом нивоу. За 

потребе образовања техничара, у одређеним кабинетима смештени су: 127 рачунар, 12 

штампача, 2 CNC машина, обрадни центар и 3 дидактичка робота. Уз ово треба истаћи 

опремљеност бројних кабинета, лабораторија, специјализованих учионица за потребе 

едукације у делу општеобразовних предмета. У кабинетима за мехатронику и роботику 

инсталирана су два FESTO DIDACTIC стола са адекватним компонентама и један 

FESTO робот са уређајем за разврставање делова. Може се рећи да имамо добре 

могућности за реализацију наставног плана и програма. 

Школски простор: 

 

 

➢  Површина школске зграде 1240 m2 

➢  Површина радионице 1381,80 m2 

➢  Површина школског дворишта 5.234 m2 

➢  Површина спортских терена 1500 m2 



 

 

У току школске године реновиране и осавремењене су 

следеће просторије 
 

 

Просторија Промене 

33 Уграђен је интерактивни пројектор 

Све учионице и 

кабинети 

Урађен је мрежни интернет у целој школи за потребе 

есДневника 

Све учионице и 

кабинети 

Имају по један рачунар за есДневник, набављено је 15 кућишта 

и 7 комплетних рачунара. 

5 
Окречена учионица, постављен је нови пројектор,урађена је 

струја. 

4 Урађена је струја 

Кабинет 

наставника 

физичког 

Окречен, урађен нови под и поставњен нови намештај 

Просторија за 

родитеље 

Окречена и опремљена новим намештајем 

42 Урађена струја 

Припремни 

кабинет код 

зборнице 

Додатно опремљена новим намештајем 

Тоалети и мокри 

чворови 

Урађен пројекат за реконструкцију 

 

 

Опрема и намештај у учионицама и кабинетима је стандардан. Свака учионица је 

опремљена потребним бројем клупа и столица, катедром, столицом за наставника и 

таблом. У осам кабинета су постављени пројектори. Кабинети за рачунаре и 

информатику су током протеклих година реновирани и опремљени са новом 

компјутерском опремом и новим инвентаром. 

  

 

 
 

 

  



ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

 

➢  Орган управљања школе (Школски одбор) 9  

➢  Руководећи орган 1 

➢  Секретар школе 1 

➢  Стручни сарадник 2 

➢  Наставно особље 55 

➢  Административно- финансијско особље 2 

➢  Помоћно – техничко особље 17 

 

 
 

Орган управљања школе (Школски одбор)  

1. Светлана Миљуш 
Представник локалне 

самоуправе 

2. Милија Сретеновић 
Представник локалне 

самоуправе  

3. Јелена Грујић 
Представник локалне 

самоуправе  

4. Јованка Ковачевић Представница запослених 

5. Снежана Чворо Представница запослених 

6. Светлана Ковачевић Представнк запослених 

7. Златко Тандарић Представник родитеља  

8. Снежана Усковић Представник родитеља  

9. Миша Јовановић Представник родитеља  

 

Руководећи орган: 

1. Бојана Стевановић  Директор 

Организатори практичне наставе: 

2. Никола Јовановић Организатор практичне наставе 

3. Раде Драгојловић Организатор практичне наставе 

 

Стручни сарадници 

1. Тања Поњавић Педагог 

2. Милијана Стеванић Библиотекар 

 

Секретар школе: 

1. Горица Вуковић Секретар школе 



Квалификациона структура запослених наставника у потпуности је одговарала профилу 

стручне спреме за ову врсту школе, како у теоријској, тако и у практичној настави. 

Теоријска и практична настава су биле у целини стручно заступљене, сходно законским 

нормативима. Највише пажње је посвећено наставном особљу које је и највише у 

непосредном контакту са ученицима и родитељима, па самим тим је њихова 

професионалност била редовно на провери од стране органа руковођења. Посебно, а у 

складу са могућностима, реализована је едукација и стручно усавршавање наставника 

како би квалитет наставе био што бољи. Школа је организовала један семинара стручног 

усавршавања (укупно 24 часа) из каталога акредитованих програма, а наставници су 

индивидуално и у складу према својим професионалним уверењима и материјалним 

могућностима, похађали додатне обуке и семинаре. Извештај стручног усавршавања је 

приказан као засебна целина Годишњег извештаја рада школе. 

 

 

 

УЖА И ШИРА ДРУШТВЕНА СРЕДИНА ЗНАЧАЈНА ЗА РАД ШКОЛЕ 

 

Објекте и субјекте уже и шире друштвене средине који могу бити од значаја за рад и 

функционисање МШ “Радоје Дакић“ школа је користила како би унапредила све облике 

васпитно-образовног рада. Школа је и ове школске 2018/2019. године остваривала 

непосредну сарадњу са друштвеном средином у којој живи и ради. Облици сарадње, 

осим оних контаката редовног карактера са надлежним органима општине и града, 

одвијали су се и кроз непосредне облике сарадње са Домом здравља Раковица,  Црвеним 

крстом, Институтом за ментално здравље- стална сарадња због ученика који су на 

третману у овој установи, општинским и градским МУП-ом, Центром за социјални рад 

- стална сарадња у циљу реализације заједничких активности и координације 

активности, Центром за болести зависности, Невладиним организацијама, Музејом 

технике и науке, Сајмовима,  као и са предузећима. Актуелне потребе и могућности су 

диктирале динамику и облике сарадње са различитим друштвеним субјектима. 

 

 

Септембар 2018. Сарадња са социјалним партнерима- уговори о сарадњи за 

реализацију дуалног образовања- Директор школе 

26. октобар 2018. Сајам књига- Горан Богдановић и Никола Јовановић 

12. октобар 2018. И ове године ученици наше школе присуствовали су, шестој по реду, 

конференцији о изворима обновљиве енергије која је одржана у 

Савезу инжењера и техничара. 

Октобар 2018. И ове године две групе ученика наше школе посетиле су Фестивал 

науке. 

Једну групу је водила наставница физике Светлана Вуковић, а другу 

наставница математике Марија Нешковић и наставница стручних 

предмета Мирјана Лажетић. 

26 новембар 2018. ОДЕЉЕЊЕ II3 У ПОСЕТИ МУЗЕЈУ НИКОЛА ТЕСЛА У БЕОГРАДУ 

14. децембар 2018. 

 

Посета Акваријуму и тропикаријуму је реализована у организацији 

Тима за заштиту животне средине у сарадњи са Асоцијацијом 

ронилачких Инструктора Србије и Акваријумом и тропикаријумом из 

Београда. 

У петак 14. децембра су по два ђака из сваког одељења школе у 

пратњи два наставника присуствовала упознавањем са изложеним 

биљкама и животињама у Акваријуму а погледали су и неколико 

филмова који су били приказани на Фестивалу кратког подводног 

филма који се одржава сваке године у Београду. 

11.децембра 2018. 

 

У Машинској школи „Радоје Дакић“ у Раковици данас је одржана 

едукација о правилном и безбедном управљању мотоциклима. Акција 



је намењена ученицима првих и трећих разреда ове школе, а едукацију 

је држао Иван Бојовић из Агенције за безбедност саобраћаја задужен 

за мотоцикле. 

Осим учења како се правилно и безбедно двоточкашем, ученици су 

имали прилику да виде скутере на електрични погон, као и правилну 

употребу сигурносне опреме за мотоцикле. 

28. фебруар 2019. 

 

Карневалска група састављена од ученика Машинске школе „Радоје 

Дакић“ кренула је данас пут Немачке, где ће учествовати на 

међународном карневалу у Котбусу који се одржава од 28. фебруара 

до 4. марта. 

3. марта 2019.  Општинско такмичење Књижевна олимпијада 

Општинско такмичење Књижевна олимпијада за ученике гимназија и 

средњих стручних школа биће одржано у недељу, 3. марта 2019. 

године, са почетком у 10 часова у  Машинској школи „Радоје Дакић“ 

у Раковици. 

09.03.2019 БИТКА ЗА ЗНАЊЕ “MBOT” – ПРОГРАМИРАЊЕ ФИЗИЧКО КОЛО 

ЛИГЕ КОДИГРАЊЕ 2018/19 

Одржано је регионално такмичење КОДиграње, у ком су учествовали 

старији основци из целе Србије.  

У Београду, је Машинска школа “Радоје Дакић”, угостила неколико 

школа из окружења, а то су ОШ “Иво Андрић”, ОШ  “Коста 

Абрашевић” и ОШ “Уједињене нације”.  

12.март 2019. 

 

На регионалном такмичењу у организацији Достигнућа младих, наши 

ученици млади предузетници Петар Ћосић , Теодора Мојсиловић, 

Виктор Стојановић, Борис Штејн и Виктор Лукић, представили су 

свој производ САС, уређај за праћење потреба биљке. 

20.3.2019. Ученици наше школе посетили су музеј Николе Тесле . Наставнице 

Снежана Радовановић, Светлана Ковачевић и Снежана Чворо водиле 

су две групе ученика у музеј. Прва група је одељење I4 (30 ученика ) 

и сви су били присутни. Друга група одељење III3 ( 23 ученика ) и III4 

( 10 ученика ). Сви ученици су били задовољни посетом, били су врло 

заинтересовани и пажљиво су пратили презентацију, постављали 

питања и обилазили експонате. На крају су изразили жељу да чешће 

посећујемо музеје и друге институције где могу да виде све оно о чему 

уче у школи. 

24.март 2019.  Након 20 година – ученици наше школе, заједно са директором 

Бојаном Стевановић, координатором наставе Николом Јовановићем и 

педагогом Тањом Поњавић присуствовали су Дану сећања на 

Стражевици. 

28. март 2019. Прославили смо још један Дан школе заједно са нашим пријатељима. 

Хвала свима на подршци и добрим жељама. 

 У склопу обележавања Дана Машинске школе „Радоје Дакић“ 

представљен је пројекат „Преко рециклаже до амбалаже-Рециклирај и 

профитирај“ у коме школа активно учествује у сарадњи са Градском 

општином Раковица и ЈКП “Градска чистоћа“. 

 

Том приликом представницима Градске општине Раковица и ЈКП 

“Градска чистоћа“ представљен је пројекат, као и радови ученика који 

су учествовали на конкурсу у сарадњи са друштвено одговорним 

компанијама. Ипсред градске општине Раковице присутни су били 

чланови Већа Новица Барјактаровић и Томислав Пантелић. Испред 

ЈКП “Градска чистоћа“ присутвовали су помоћник директора 

рециклаже Михаило Досковић, саветник генералног директора 

Николина Јањатовић, заменик директора оперативе Срђан Зечевић, 

контролор обухвата и рекламација Јелена Марјановић. 



 

29.март 2019. Данас је посађено још једно стабло, пето по реду у “Парку генерације” 

у нашем школском дворишту. Акцију је органозовала Снежана 

Костић 

 

5.април 2019. Ученици наше школе посетили су изложбу слика  под називом ” 

Прича о воденици” 

. 

 

Посета ученика позориштима Београда, музејима и галеријама, активности у Центру за 

културу Раковица, био је један од облика сарадње са културним установама Београда.  

 

Ученици и наставници су редовно, путем огласних табли били обавештавани о 

културним дешавањима и могућностима организованих посета у пратњи одељењских 

старешина и наставника. 

 

У школској 2018/2019.години остварили смо блиску сарадњу са суседним 

осмогодишњим школама кроз промоције наше школе на родитељским састанцима у тим 

школама.  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

Према усвојеном Календару образовно-васпитног рада за школску 2018/2019. годину 

целокупан рад предвиђен наставним плановима и програмима за ученике првог, другог 

и трећег разреда остварен је у току 37 петодневних недеља, односно 185 наставних дана. 

У четвртом разреду програм је остварен у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 

наставних дана. 

 

Настава и други облици образовно васпитног рада остварени су у два полугодишта. 

 

Прво полугодиште почело је у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршило се у 

четвртак, 31. јануара 2019. године.  

 

Друго полугодиште почело је у понедељак, 18. фебруара 2019. године, a завршило се у 

петак, 21. јуна 2019. године. 

 

Друго полугодиште за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег 

образовања стручних школа завршило се у петак, 31. маја 2019. године. 

 

У току школске године ученици су имали  зимски, пролећни и летњи распуст. Зимски 

распуст је имао два дела. Први део је почео у понедељак, 31. децембра 2018. године, а 

завршио се у уторак, 8. јануара 2019. године. Други део је почео у петак, 01. фебруара 

2019. године, а завршио се у четвртак, 14. фебруара 2019. године. Пролећни распуст је 

почео у уторак, 30. априла 2019. године, а завршио се у петак 03. маја 2019. године.  

 

Летњи распуст је почео у петак 21. јуна 2019. године, а завршио се у петак, 30. августа 

2019. године. 

 

Значајни празници су току школске године: 

 

➢ Дан школе 28. март (празновао се радно); 

➢ Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 21. октобар 

(празновао се радно); 

➢ Дан просветних радника 08. новембар (празновао се радно); 



➢ Дан примирја у Првом светском рату 11. новембар (празновао се нерадно); 

➢ Нова година 01. и 02. јануар (празнују се нерадно); 

➢ Дан Светог Саве 27. јануар (празновао се радно, ненаставно); 

➢ Сретење – Дан државности Србије 15. и 16. фебруар (празновао се 

нерадно); 

➢ Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату 22. април (празновао се радно); 

➢ Празник рада 01.и 02. мај (празновао се нерадно); 

➢ Дан победе 09. мај (празновао се радно); 

➢ Видовдан 28. јун (празновао се радно). 

 

 

У току школске године, у оквиру 37/34 наставних недеља, школа је остварила утврђени 

недељни и укупни број часова за сваки предмет у разредно-часовном систему. Школа је, 

такође, остварила и друге облике образовно-васпитног рада утврђене наставним 

плановима и програмима за свако подручје рада. 

 

 

 

  



Ритам радног дана 

Школа је у овој школској години радила у две смене и то: 

 

 

I СМЕНА: I1 – I5, III1 – III5 

II СМЕНА: II1-II5, IV1 – IV4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свака смена имала је два дужа одмора и то после другог часа одмор од 20 минута и после 

четврог часа одмор од 10 минута, док су остали одмори трајали по 5 минута. Остале 

активности – допунска, додатна настава и секције организоване су пре првог и после 

седмог часа. 

Све активности планиране Годишњим планом рада за школску 2018/2019.годину у 

потпуности су реализоване. 

 

 

 
 

 

 

Преподневна смена  Послеподневна смена 

Час трајање часа одмор Час трајање часа одмор 

1. 08:00-08:45 5 1. 14:15 – 15:00 5 

2. 08:50 – 09:35 20 2. 15:05 – 15:50 20 

3. 09:55 – 10:40 5 3. 16:10 – 16:55 5 

4. 10:45 – 11:30 10 4. 17:00 – 17:45 10 

5. 11:40 – 12:25 5 5. 17:55 – 18:40 5 

6. 12:30 – 13:15 5 6. 18:45 – 19:30 5 

7. 13:20 – 14:05 10 / / / 

  



УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД 

 

Уписне активности на почетку школске године, формирање одељења првог 

разреда. 

 

У школској 2018/2019. години уписан је планиран број ученика 150, и то у 5 образовних 

профила:  

 

 четворогодишњи 

1. Техничар за компјутерско управљање(CNC) машина 

2. Машински техничар за компјутерско конструисање 

3. Техничар мехатронике  

4. Електротехничар рачунара 

 

трогодишњи 

1. Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

 

Уписне активности  за упис у наредну школску годину. 

 

Менаџмент школе је радио на популаризацији Школе, тако да је и ове године вођена 

опсежна уписна кампања. Штампан је пропагандни материјал, флајери и постери, 

умножен промотивни филм о школи, постављен је билборд, испланирана и извршена 

посета основних школа широм Београда, представници наше школе учествовали су на 

сајмовима образовања. 

МАРТ И АПРИЛ   

                                                Промоција школе у Основној школи “Коста Абрашевић“ на 

родитељском састанку организованом за родитеље ученика 

осмих разреда. Школу је представљао Небојша Милојевић 

 Промоција школе у Основној школи “Владимир Роловић“ 

на родитељском састанку организованом за родитеље 

ученика осмих разреда. Школу је представљао Горан 

Богдановић и Бојана Стевановић 

 

23. март 2019. Промоција школе на Сајму средњег стручног образовања на 

Општини Савски венац у Основној школи „Исидора 

Секулић“. Школу су представљали наставница Мирјана 

Лажетић и Јованка Ковачевић  са ученицима. 

 
 

 

 

  



 

 

2.III 2018. од 17.30-20.30h Промоција школе на Сајму средњег стручног образовања 

на Општини Вождовац у Основној школи „Филип 

Филиповић“. Школу су представљали наставници Мирјана 

Лажетић, Горан Богдановић и директор Школе Бојана 

Стевановић.  
 

 

 
 

06. март 2019. Промоција школе у Основној школи “Иво Андрић“ на 

родитељском састанку организованом за родитеље ученика 

осмих разреда. Школу су представљали директорка школе 

Бојана Стевановић, наставница Мирјана Лажетић. 

 

15. април 2019. Промоција школе на дводневном Сајму средњег стручног 

образовања у организацији Секретаријата за образовање и 

дечју заштиту, Привредне коморе Србије и Филијале за град 

Беогеад Националне службе за запошљавање , организован 

је у халама Београдског сајма. Школу су представљали 

директорка Бојана Стевановић, наставници Мирјана 

Лажетић, Јованка Ковачевић Нада Страхинић, Сретен 

Петковић . 

 
 

18. април 2019. Промоција школе у Основној школи “Бранко Ћопић“ на 

родитељском састанку организованом за родитеље ученика 

осмих разреда.  

.  

 

14. мај 2019. Промоција школе на Сајму средњег стручног образовања на 

Општини Раковица у Основној школи „14. октобар“.Школу 

су представљали наставница Горан Богдановић и педагог 

Школе Тања Поњавић 



 
 

23. април 2019. Промоција школе на Сајму средњег стручног образовања у 

Општини Гроцка наставници Сретен Петковић и Мирјана 

Лажетић и ученици. 
 

 
 

 

 

ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ 

 

  



 

ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД  ЗА ШКОЛСКУ 

2018/2019. ГОДИНУ: 

 

Образовни профил 
Број 

ученика 
дечаци девојчице 

Изборни предмет 

Верска 

настава  

Грађанско 

васпитање 

Техничар за 

компјутерско 

управљање (CNC) 

машина 

27 24 3 10 17 

Машински техничар за 

компјутерско 

конструисање 

17 / / 15 2 

Техничар мехатронике 23 / / 12 11 

Електротехничар 

рачунара 
30 29 1 14 16 

Електромеханичар за 

термичке и расхладне 

уређаје 

36 34 / 18 18 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И РАСПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА 

 

Према плану и програму у сва четири разреда у школској 2018/2019. години уписано је 

20 одељења. 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
I 

РАЗРЕД 

II 

РАЗРЕД 

III 

РАЗРЕД 

IV 

РАЗРЕД 
∑ 

Техничар за роботику    IV1 1 

Техничар за компјутерско 

управљање 
I1 II1 III1 IV2 4 

Машински техничар за 

компјутерско конструисање 
I2  III2  IV2 3 

Техничар мехатронике I3 II3 III2 IV3 4 

Електротехничар рачунара I4 II3 III3 IV4 4 

Електромеханичар за 

термичке и расхладне уређаје 
I5 II5 III5  3 

Механичар моторних возила  II4   1 

Укупан број одељења: 5 5 5 5 20 



 

Број ученика по одељењима и образовним профилима 

 

Образовни 

профил 

I II III IV 

Од. 
Број ученика 

Од. 
Број ученика 

Од. 
Број ученика 

Од. 
Број ученика 

дечака девојчица укупно дечака девојчица укупно дечака девојчица укупно дечака девојчица укупно 

ТР / / / / / / / / / / / / IV1 14 1 15 

ТКУ I1 24 3 27 II1 26 6 32 III1 20 5 25 IV2 19     6 25 

МТКК I2 15 2 17 / / / / III2 22 / 22 IV3 10 4 14 

ТМ I3 23 / 23 II2 29 1 30 III3 28 / 28 IV4 16 2 18 

MMВ / / / / II4 14 / 14 / / / / / / / / 

ЕР I4 29 1 30 II3 25 1 26 III4 26 2 30 IV5 27 / 27 

ЕTРУ I5 36 / 37 II5 17 2 19 III5 14 / 14 / / / / 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

 

 

На основу извештаја предметних наставника, статистичких података и непосредног 

увида у књиге и евиденције, може се констатовати да су сви наставни садржаји и фонд 

часова реализовани. 

Поред оствареног фонда часова у редовној настави, релизован је у потпуности и фонд 

часова у допунској, припремној и консултативно-инструктивној настави и часови у 

ваннаставним активностима, кроз одељенске секције. 

Редовна теоријска настава се изводила према наставним плановима и програмима који 

су одобрени од стране надлежног Министарства и према усвојеном рапореду часова. 

Реализацијом образовно-васпитних садржаја ученицима је обезбеђено стицање стручно 

теоријских знања и практичних вештина у циљу њиховог професионалног 

оспособљавања и укључивања у процес рада. Реализацију образовних циљева и 

задатака, који су утврђени наставним плановима и програмима, вршили су наставници 

кроз благовремену припрему за наставу и извођење наставе и верификацију постигнутих 

резултата у настави према подели предмета на наставнике. 

Реализација наставног плана и програма и остварености исхода пратила се кроз: 

• Праћење реализације планираних часова теоријске и практичне наставе, уз 

потребне корекције и организовање надокнаде за ужестручне предмете; 

• Постигнуте резултате по наставним предметима и стручним већима; 

• Општи успех ученика на класификационим периодима, а који говори о нивоу 

усвојених знања, умења и вештина; 

• Постигнутим резултатима на матурском испиту. 

 

  



РАД ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА  

 

Састанци Одељењских већа одржавани су редовни, на крају сваког 

класификационог периода и ванредни у складу са овлашћењима како би 

доносили одлуке из своје надлежности. 

 

Рад одељењског старешине огледао се кроз три сегмента: 

• Радом у одељењској заједници; 

• Радом у одељењском већу; 

• Сарадњом са родитељима/старатељима 

Рад одељењског старешине у одељењском већу огледао се кроз координацијуи сарадња 

са члановима већа ради што успешније реализације свих предвиђенихактивности и 

побољшања квалитета васпитно-образовног рада, налажења изаједничког спровођења 

ефикаснијих мера за побољшање резултата рада узправовремено информисање о свим 

значајним појавама у одељењу путем разменаискустава, консултација и слично, 

упућивање на допунску и додатну наставу, сарадњуса комисијама и секцијама, посету 

часовима свог одељења, усаглашавање критеријумаправдања изостанака.  

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 

I1 Биљана Јовановић II1 
Љиљана Стојановић 

I2 Горан Богдановић II2 
Марија Нешковић 

I3 Татјана Ћесаревић II3 
Павлинка Александрова 

I4 
Весна Карић /Светлана 

Вуковић 
II4 

Оливера Голеш 

I5 Драган Крушкоња II5 
Гордана Поповић 

 

III1 
Слободан Ранковић 

IV1 
Мирјана Лажетић 

III2 
Оливера Ђаловић 

IV2 
Сања Врачарић 

III3 
Снежана Радовановић 

IV3 
Љиљана Новаковић 

III4 
Нада Страхинић 

IV4 
Раде Бојић 

III5 
Снежана Марушић 

IV5 
Светлана Ковачевић 

  



У односу на родитеље/старатеље: 

ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 

 Одељењско веће прве године 

1.  Биљана Јовановић, координатор 

2.  Горан Богдановић 

3.  Татјана Ћесаревић 

4.  Весна Карић/Светлана Вуковић 

5.  Драган Крушкоња 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ПРВЕ ГОДИНЕ 2018-19. 

 

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ 

САСТАНАКА ПО ОДЕЉЕЊУ   

1-1 22 7 

1-2 19 7 

1 3 23 6 

1-4 30 6 

1-5 23 7 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

 

Реализованe активности Време реализације и носиоци активности  

Редовна седница одељенског већа  03.09.2018. одељенске старешине, предметни 

наставници 

Састанак одељенских старешина I године 03.09.2018. састанак одељенских старешина I 

године 

Редовна седница одељенског већа 21.09.2018.  одељенске старешине, предметни 

наставници 

Састанак одељенских старешина I године 21.09.2018.  састанак одељенских старешина I 

године 

Редовна седница одељенског већа 06.11.2018.  одељенске старешине, предметни 

наставници 

Састанак одељенских старешина I године 06.11.2018. састанак одељенских старешина I 

године 

Ванредна седница одељенског већа I-1 22.11.2018. одељенски старешина, предметни 

наставници 



Састанак одељенских старешина I године 22.11.2018. састанак одељенских старешина I 

године 

Ванредна седница одељенског већа I-2 22.01.2019. одељенски старешина, предметни 

наставници 

Састанак одељенских старешина I године 22.01.2019. састанак одељенских старешина I 

године 

Ванредна седница одељенског већа I-5 30.01.2019. одељенски старешина, предметни 

наставници 

Састанак одељенских старешина I године 30.01.2019. састанак одељенских старешина I 

године 

Редовна седница одељенског већа 30.01.2019. одељенске старешине, предметни 

наставници 

Састанак одељенских старешина I године 30.01.2019. састанак одељенских старешина I 

године 

Редовна седница одељенског већа 09.04.2019. одељенске старешине, предметни 

наставници 

Састанак одељенских старешина I године 09.04.2019. састанак одељенских старешина I 

године 

Редовна седница одељенског већа 24.06.2019. одељенске старешине, предметни 

наставници 

Састанак одељенских старешина I године 24.06.2019. састанак одељенских старешина I 

године 

 

  



 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ДРУГЕ ГОДИНЕ  

 

 Одељењске старешине већа друге године 

1.   Љиљана Стојановић, координатор 

2.    Марија Нешковић 

3.   Павлинка Александрова 

4.   Оливера Голеш 

5.   Гордана Поповић 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ДРУГЕ ГОДИНЕ 

2018-2019. 

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ПО 

ОДЕЉЕЊУ 

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ САСТАНАКА 

ПО ОДЕЉЕЊУ 

      РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ 

2-1 31 6 РЕДОВНИХ И 1 ВАНРЕДНА 

2-2 30 6 РЕДОВНИХ И 2 ВАНРЕДНЕ 

2-3 26 6 РЕДОВНИХ И 2 ВАНРЕДНЕ 

2-4 14 6 РЕДОВНИХ И 1 ВАНРЕДНА 

2-5 18 6 РЕДОВНИХ И 1 ВАНРЕДНА 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА:  

Реализованe активности Време реализације и носиоци активности  

Редовна седница Одељењког већа  03.09.2018. одељењске старешине, 

предметни наставници 

Редовна седница Одељењког већа  07.11.2018. одељењске старешине, 

предметни наставници 

Ванредна седница Одељењског већа  1-4 25.12.2018. одељењски старешина, 

предметни наставници 

Ванредна седница Одељењских  већа свих 

разреда(избор ученика за Светосавску награду) 

22.01219. одељењске старешине , 

предметни наставници 

Редовна седница Одељењког већа  свих разреда 31.01.2019. одељењске старешине, 

предметни наставници 

Редовна седница Одељењког већа  09.04.2019. одељењске старешине, 

предметни наставници 

Редовна седница Одељењког већа  24.06.2019. одељењске старешине, 

предметни наставници 

Ванредна седница Одељењског већа  I1-2 22.05.2019. одељењски старешина, 

предметни наставници 

Ванредна седница Одељењског већа  I1-3 31.05.2019. одељењски старешина, 

предметни наставници 

Редовна седница Одељењког већа  свих разреда 30.08.2019. одељењске старешине, 

предметни наставници 

 

 

 
 



ИЗВЕШТАЈ РАДА OДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕ ГОДИНЕ 

 

 Одељењско веће треће године 

1.  
Слободан Ранковић, координатор 

2.  
Марија Нешковић 

3.  
Снежана Радовановић 

4.  
Нада Страхинић 

5.  
Снежана Марушић 

 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА:  

Реализованe активности Време реализације и 

носиоци активности  

Усвајање плана рада Одељењског већа за школску 

2018./2019.годину  

Утврђивање броја ученика по одељењима и по изборним 

предметима  

Усвајање распореда писмених и    контролних задатака 

Организација рада допунске, додатне наставе и слободних 

активности 

Упознавање одељењских старешина и предметних наставника 

са индивидуалним карактеристикама ученика 

Планирањеродитељског састанка 

Предлог и усвајање марш-руте екскурзије 

Евидентирање ученика који раде по ИОПу 

АВГУСТ- 

СЕПТЕМБАР 

АНКЕТА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ЕКСКУРЗИЈЕ НИЈЕ 

ДАЛА ЖЕЉЕНЕ 

РЕЗУЛТАТЕ  

ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

Анализа остварености наставног плана на крају првог 

класификационог периода Анализа успеха у учењу и 

дисциплине ученика на крају првог клсификационог периода 

 Анализа сарадње са родитељима 

 Мере за побољшање успеха и постигнућа ученика и 

превенције осипања  

Заштита од злостављања,занемаривања,насиља Упознавање са 

правилником о друштвено корисном и хуманитарном раду 

Новембар  

Одељенске старешине 

Анализа остварености наставног плана на крају првог 

полугодишта  

Утврђивање успеха у учењу и дисциплине ученика на крају 

првог полугодишта 

Рад на корелацији међу наставниципа по питању организације 

и учешћа на такмичењима,припрема.  

Мере за побољшање успеха и постигнућа ученика 

 Организација поделе књижица 

Јануар 

Одељењске старешине, 

чланови већа, стручни 

сарадници, Директорка 

 

Анализа остварености наставног плана на крају трећег 

класификационог периода 

Утврђивање успеха у учењу и дисциплине ученика на крају 

трећег клaсификационог периода 

Посећеност  часова додатне и допунске наставе од стране 

ученика 

Април 

Одељењске старешине, 

чланови већа, стручни 

сарадници, Директорка 

План рада остварен. 



• Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају  другог 

полугодишта 2018/2019.године 

Евидентирање ученика који се упућују на полагање разредног 

и поправног/ испита 

Извештај о раду и реализованим активностима у оквиру 

одељењског већа 

Јун 

Одељењске старешине, 

чланови већа, стручни 

сарадници, Директорка 

План рада остварен.  

Координатор 

Извештај са полагања поправних/разредних испита 

Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају школске 

2018/2019. године 

Избор руководиоца одељенског већа 4. године  

Организација рада одељењског већа за наредну школску 

годину 

Август 

Одељењске старешине, 

чланови већа, стручни 

сарадници, Директорка 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА OДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ 

 

ЧЛАНОВИ : 

 

1. Мирјана Лажетић 

2. Сања Врачарић 

3. Љиљана Новаковић, koординатор 

4. Раде Бојић 

5. Светлана Ковачевић 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ПО 

ОДЕЉЕЊУ 

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ САСТАНАКА ПО 

ОДЕЉЕЊУ 

      РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ 

4-1 15 6 

4-2 24 7 

4-3 14 6 

4-4 16 6 

4-5 27 6 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА:  

Реализованe активности Време реализације и носиоци активности  

Редовна седница одељењког већа  03.09.2018. одељењске старешине, предметни 

наставници 

Састанак одељењских старешина IV године 03.09.2018. састанак одељењских старешина IV 

године 

Редовна седница одељењког већа 07.11.2018. одељењске старешине, предметни 

наставници 

Састанак одељењских старешина IV године 07.11.2018. састанак одељењских старешина IV 

године 

Ванредна седница одељењског већа 4-2 13.12.2018. одељењски старешина, предметни 

наставници 

Састанак одељенских старешина IV године, 

тима за планирање програма излета и 

екскурзија, директора и секретара Школе 

19.12.2018. одељењске старешине, руководилац 

Тима за планирање програма излета и екскурзија, 

директор и секретара Школе 



Прибаваљање писане сагласности родитеља 

ради организовања екскурзије 

20.-31.12.2018. одељењске старешине, чланови 

Тима за планирање програма излета и екскурзија 

Редовна седница одељењког већа 31.01.2019. одељењске старешине, предметни 

наставници 

Састанак одељењских старешина IV године 31.01.2019. састанак одељењских старешина IV 

године 

Редовна седница одељењког већа 10.04.2019. одељењске старешине, предметни 

наставници 

Састанак одељењских старешина IV године 10.04.2019. састанак одељењских старешина IV 

године 

Редовна седница одељењког већа 31.05.2019. одељењске старешине, предметни 

наставници 

Састанак одељењских старешина IV године 31.05.2019. састанак одељењских старешина IV 

године 

Редовна седница одељењког већа  

Састанак одељењских старешина IV године 14.06.2019. састанак одељењских старешина IV 

године 

Редовна седница одељењког већа 30.08.2019. одељењске старешине, предметни 

наставници 

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ПО 

ОДЕЉЕЊУ 

Број ученика који су завршили разред и матуру 

4-1 15 13 

4-2 24 22 

4-3 14 11 

4-4 16 16 

4-5 27 15 

 

 

 

  



УСПЕХ  УЧЕНИКА ПО КЛАСИФИКАЦИОНИМ ПЕРИОДИМА 

 
 

 

 

 
 

 

ТАБЕЛА 1- УСПЕХ УЧЕНИКА НА ПОЛУГОДИШТУ 
 

 

 
 

 

 

ТАБЕЛА 2- УСПЕХ НА КРАЈУ НАСТАВНЕ ГОДИНЕ 

 

  



УСПЕХ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Српски језик и 

књижевност 
II3 0 7 10 9 0 26 2,92 

Српски језик и 

књижевност 
IV1 0 2 6 7 0 15 2,67 

Српски језик и 

књижевност 
IV2 0 5 13 5 0 23 3,00 

Српски језик и 

књижевност 
IV3 3 1 8 2 0 14 3,36 

Српски језик и 

књижевност 
IV4 0 1 8 6 0 15 2,67 

Српски језик и 

књижевност 
IV5 4 8 12 2 0 26 3,54 

Раде Бојић ∑ 7 24 57 31 0 119 3,03 

 

 

 
 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Предмет 
Од. (5) (4) (3) (2) (1) 

Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Српски језик и 

књижевност 
IV1 0 2 3 9 0 14 2,50 

Српски језик и 

књижевност 
IV3 0 2 1 5 0 8 2,62 

Српски језик и 

књижевност 
IV4 2 1 3 6 0 12 2,67 

Српски језик и 

књижевност 
IV5 3 2 8 9 0 22 2,95 

Српски језик и 

књижевност 
I1 0 1 11 19 0 31 2,42 

Српски језик и 

књижевност 
I5 0 3 2 16 1 24 2,12 

Горан Богдановић 
∑ 5 11 28 64 1 111 2,55 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Српски језик и 

књижевност 
II2 3 4 13 10 0 30 3,00 

Српски језик и 

књижевност 
II4 1 1 6 6 0 14 2,79 

Српски језик и 

књижевност 
II5 2 1 8 7 0 18 2,89 

Српски језик и 

књижевност 
III1 6 3 6 10 0 25 3,20 

Српски језик и 

књижевност 
III2 0 2 8 9 0 19 2,63 

Српски језик и 

књижевност 
III3 4 5 6 11 0 26 3,08 

Српски језик и 

књижевност 
III4 7 9 6 6 0 28 3,61 

Српски језик и 

књижевност 
III5 3 2 6 4 0 15 3,27 

Нада Страхинић ∑ 26 27 59 63 0 175 3,06 

 

 
 

 

 
 

 

ПРЕГЛЕД ПО СТРУЧНОМ ВЕЋУ - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Наставник (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Раде Бојић 7 24 57 31 0 119 3,03 

Горан Богдановић 3 15 48 80 3 149 2,53 

Нада Страхинић 26 27 59 63 0 175 3,06 

∑ 36 66 164 174 3 443 2,87 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Енглески језик I1 3 2 7 10 0 22 2,91 

Енглески језик I2 7 2 1 9 0 19 3,37 

Енглески језик I3 8 4 5 6 1 24 3,37 

Енглески језик I4 10 0 5 15 0 30 3,17 

Енглески језик II1 6 2 5 16 2 31 2,81 

Енглески језик II2 7 5 5 13 0 30 3,20 

Енглески језик II3 7 2 7 10 0 26 3,23 

Енглески језик II4 2 0 3 9 0 14 2,64 

Енглески језик II5 4 1 4 9 0 18 3,00 

Татјана 

Ћесаревић 
∑ 54 18 42 97 3 214 3,08 

  

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Енглески језик I5 1 5 7 10 3 26 2,65 

Енглески језик III5 3 5 2 5 0 15 3,40 

Наташа 

Живановић 
∑ 4 10 9 15 3 41 3,03 

  



 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Енглески језик III1 6 5 7 7 0 25 3,40 

Енглески језик III2 2 1 7 9 0 19 2,79 

Енглески језик III3 4 7 7 8 0 26 3,27 

Енглески језик III4 8 9 2 9 0 28 3,57 

Енглески језик IV1 2 1 2 10 0 15 2,67 

Енглески језик IV2 1 8 6 8 0 23 3,09 

Енглески језик IV3 2 4 4 4 0 14 3,29 

Енглески језик IV4 2 2 5 6 0 15 3,00 

Енглески језик IV5 9 9 6 2 0 26 3,96 

Сања Врачарић ∑ 36 46 46 63 0 191 3,23 

 
 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО СТРУЧНОМ ВЕЋУ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Наставник (5) (4) (3) (2) (1) 

Број 

ученик

а 

Средња 

оцена 

Татјана Ћесаревић 54 18 42 97 3 214 3,08 

Сања Врачарић 36 46 46 63 0 191 3,23 

Наташа Живановић 4 10 9 15 3 41 3,03 

∑ 94 74 97 175 6 446 3,11 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Историја I2 0 3 8 8 0 19 2,74 

Историја I3 5 3 10 6 0 24 3,29 

Историја I4 8 11 7 4 0 30 3,77 

Историја I5 2 4 2 15 2 25 2,56 

Историја II1 2 7 9 12 1 31 2,90 

Историја II3 6 5 10 5 0 26 3,46 

Никола 

Јовановић 
∑ 23 33 46 50 3 155 3,12 

 

 

 

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Географија I5 0 0 3 18 2 23 2,04 

Географија II2 1 3 6 20 0 30 2,50 

Индустријска 

географија 
II4 1 2 4 7 0 14 2,79 

Гордана Поповић ∑ 2 5 13 45 2 67 2,44 

 

 

 

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Музичка 

уметност 
I5 0 0 4 19 2 25 2,08 

Музичка 

уметност 
II1 6 8 6 11 0 31 3,29 

Милунка 

Вујанић 
∑ 6 8 10 30 2 56 2,69 

 

 

 



 

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Ликовна култура I1 1 2 11 8 0 22 2,82 

Ликовна култура I3 4 5 7 5 0 21 3,38 

Ликовна култура I4 5 9 11 5 0 30 3,47 

Ликовна култура I5 1 2 5 14 3 25 2,36 

Ликовна култура II3 7 6 8 5 0 26 3,58 

Јелена Јерковић ∑ 18 24 42 37 3 124 3,12 

 

 

 
 

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Социологија III1 5 8 5 7 0 25 3,44 

Социологија III2 1 6 8 4 0 19 3,21 

Социологија III4 7 6 7 8 0 28 3,43 

Невенка 

Милачић 
∑ 13 20 20 19 0 72 3,36 

 

 

 
 

 

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Филозофија IV3 8 6 0 0 0 14 4,57 

Филозофија IV5 14 4 8 0 0 26 4,23 

Јелена Ивановић ∑ 22 10 8 0 0 40 4,40 

 

 

 

 
 

 

 



ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Филозофија IV1 1 0 2 11 1 15 2,27 

Филозофија IV2 1 4 5 13 0 23 2,70 

Бобан Ћулајевић ∑ 2 4 7 24 0 37 2,48 

 
 

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Устав и права 

грађана 
III5 5 8 2 0 0 15 4,20 

Устав и права 

грађана 
IV1 3 2 3 7 0 15 3,07 

Устав и права 

грађана 
IV2 6 9 6 2 1 24 3,71 

Устав и права 

грађана 
IV3 7 1 6 0 0 14 4,07 

Устав и права 

грађана 
IV5 14 6 4 2 0 26 4,23 

Мара Радоја ∑ 35 26 21 11 1 94 3,86 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО СТРУЧНОМ ВЕЋУ - ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

Наставник (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Никола Јовановић 23 33 46 50 3 155 3,12 

Гордана Поповић 2 5 13 45 2 67 2,44 

Милунка Вујанић 6 8 10 30 2 56 2,69 

Јелена Јерковић 18 24 42 37 3 124 3,12 

Невенка Милачић 13 20 20 19 0 72 3,36 

Јелена Ивановић 22 10 8 0 0 40 4,40 

Бобан Ћулајевић 2 4 7 24 0 37 2,48 

Мара Радоја 35 26 21 11 1 94 3,86 



ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Физичко 

васпитање 
I1 13 2 6 1 0 22 4,23 

Физичко 

васпитање 
I2 10 4 4 1 0 19 4,21 

Физичко 

васпитање 
I3 5 8 11 0 0 24 3,75 

Физичко 

васпитање 
I4 26 4 0 0 0 30 4,87 

Физичко 

васпитање 
I5 6 8 7 2 0 23 3,78 

Физичко 

васпитање 
III1 17 3 5 0 0 25 4,48 

Физичко 

васпитање 
III3 19 2 5 0 0 26 4,54 

Физичко 

васпитање 
III4 16 4 8 0 0 28 4,29 

Физичко 

васпитање 
III5 9 4 2 0 0 15 4,47 

Физичко 

васпитање 
IV3 11 3 0 0 0 14 4,79 

Милисав 

Ковачевић 
∑ 132 42 48 4 0 226 4,34 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Физичко 

васпитање 
II1 16 8 4 3 0 31 4,19 

Физичко 

васпитање 
II2 18 3 5 4 0 30 4,17 

Физичко 

васпитање 
II3 15 8 1 2 0 26 4,38 

Физичко 

васпитање 
II4 8 4 1 1 0 14 4,36 

Физичко 

васпитање 
II5 10 2 6 0 0 18 4,22 

Физичко 

васпитање 
III2 9 5 4 1 0 19 4,16 

Физичко 

васпитање 
IV1 9 6 0 0 0 15 4,60 

Физичко 

васпитање 
IV2 15 3 5 0 0 23 4,43 

Физичко 

васпитање 
IV4 6 3 5 1 0 15 3,93 

Физичко 

васпитање 
IV5 19 2 5 0 0 26 4,54 

Рада Кафеџиски ∑ 125 44 36 12 0 217 4,30 

 



ПРЕГЛЕД ПО СТРУЧНОМ ВЕЋУ – ФИЗОЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Наставник (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Милисав Ковачевић 132 42 48 4 0 226 4,34 

Рада Кафеџиски 125 44 36 12 0 217 4,30 

∑ 257 86 84 16 0 443 4,32 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Математика I 4 1 0 4 25 0 30 2,23 

Математика III 1 0 0 4 21 0 25 2,16 

Математика III2 0 2 3 14 0 19 2,37 

Математика IV 3 0 1 3 11 2 17 2,18 

Математика IV 5 2 1 7 15 1 26 2,54 

Милица Мраовић ∑ 3 4 21 86 3 117 2,30 

 

 

 
 

МАТЕМАТИКА 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Математика II 1 0 0 2 27 2 31 2,00 

Математика II 4 0 1 3 10 0 14 2,36 

Математика IV 1 1 1 0 11 1 14 2,29 

Математика IV 2 0 1 2 20 1 24 2,13 

Математика IV 4 0 0 2 13 0 15 2,13 

Љиљана 

Стојановић 
∑ 1 3 9 81 4 98 2,18 

 
 

 

 



МАТЕМАТИКА 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Математика I 1 0 1 0 20 1 22 2,05 

Математика I 5 0 0 0 24 2 26 1,92 

Математика II 3 2 0 3 21 0 26 2,35 

Математика III 4 0 1 4 21 2 28 2,14 

Изабрана 

поглавља 

математике 

IV 4 0 1 1 4 0 6 2,50 

Нумеричка 

математика 
IV 1 0 2 0 12 1 15 2,20 

Гордана Ралетић ∑ 2 5 8 102 6 123 2,19 

 

 
 

 

 
 

МАТЕМАТИКА 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Математика I 2 0 0 6 13 0 19 2,32 

Математика I 3 0 6 3 13 2 24 2,54 

Математика II 2 1 2 11 16 0 30 2,60 

Математика II 5 0 2 3 12 1 18 2,33 

Математика III 3 0 6 3 17 0 26 2,58 

Математика III 5 0 2 3 10 0 15 2,47 

Изабрана 

поглавља 

математике 

III 3 3 1 1 9 0 14 2,86 

Марија Нешковић ∑ 4 19 30 90 3 146 2,53 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Програмирање II2 3 1 3 23 0 30 2,47 

Програмирање II3 3 3 3 17 0 26 2,69 

Програмирање III 4 4 2 5 17 0 28 2,75 

Програмирање IV 5 6 4 7 9 0 26 3,27 

Весна Милојевић ∑ 16 10 18 66 0 110 2,79 

 

 
 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Рачунарство и 

информатика 
I1 1 5 5 2 0 13 3,38 

Рачунари и 

програмирање 
I2 4 3 6 6 0 19 3,26 

Рачунарство и 

информатика 
I3 2 6 3 2 0 13 3,62 

Рачунарство и 

информатика 
I4 4 18 8 0 0 30 3,87 

Рачунарство и 

информатика 
I5 0 4 2 4 3 13 2,54 

Јованка Ковачевић ∑ 11 36 24 14 3 88 3,33 

 

 
 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Рачунарство 

информатика 
I1 5 7 6 4 0 22 3,59 

Рачунарство 

информатика 
I3 6 10 4 4 0 24 3,75 

Рачунарство 

информатика 
I5 4 5 5 9 0 23 3,17 

Јелена Жупањац ∑ 15 22 15 17 0 69 3,50 

 
 

 
 

 



ПРЕГЛЕД ПО СТРУЧНОМ ВЕЋУ – МАТЕМАТИКА, ПРОГРАМИРАЊЕ И  

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА  

Наставник (5) (4) (3) (2) (1) 

Број 

ученик

а 

Средњ

а 

оцена 

Милица Мраовић 3 4 21 86 3 117 2,30 

Љиљана Стојановић 1 3 9 81 4 98 2,18 

Гордана Ралетић 2 5 8 102 6 123 2,19 

Марија Нешковић 4 19 30 90 3 146 2,53 

Весна Милојевић 16 10 18 66 0 110 2,79 

Јованка Ковачевић 11 36 24 14 3 88 3,33 

Јелена Жупањац 15 22 15 17 0 69 3,50 

 

 

Колегиница Весна Карић је била на дужем боловању и њене часове су преузеле 

колегинице: 

1. Милица Мраовић математика одељење I4 

2. Весна Милојевић програмирање одељења II3 и III4 

3. Јованка Ковачевић рачунарство и информатика одељење I4 
 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Основе 

електротехнике 
II2 1 4 1 24 0 30 2,40 

Електроника II2 2 1 8 11 0 22 2,73 

Основе 

електротехнике 
II3 4 7 2 12 0 25 3,12 

Електроника I II3 9 3 6 7 0 25 3,56 

Дигитална 

електроника и 

микроконтролери 

III3 12 3 3 8 0 26 3,73 

Снежана 

Радовановић 
∑ 28 18 20 62 0 81 3,11 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Основе 

електротехнике 
I4 1 1 7 21 0 30 2,40 

Електричне 

инсталације 
II5 0 0 2 13 3 18 1,94 

Електротермички 

уређаји 
II5 0 0 3 13 2 18 2,06 

Електрични погон и 

опрема у 

мехатроници 

III3 2 8 6 10 0 26 3,08 

Електроенергетика III4 1 3 6 14 4 28 2,39 

Електричне машине III5 0 2 2 11 0 15 2,40 

Електротермички 

уређаји 
III5 2 3 5 5 0 15 3,13 

Снежана Чворо ∑ 6 17 31 87 9 117 2,49 

 

 

 
 

  

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Електротехника и 

електроника 
II1 7 9 7 8 0 31 3,48 

Електрична мерења II3 12 7 4 3 0 26 4,08 

Електрична мерења II5 2 7 5 4 0 18 3,39 

Електроника II5 3 7 5 3 0 18 3,56 

Мерења у 

електроници 
III4 11 6 3 8 0 28 3,71 

Стево Перић ∑ 35 36 24 26 0 103 3,64 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  



ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Основе 

електротехнике 
I4 1 1 7 21 0 30 2,40 

Основе 

електротехнике 
I5 0 0 3 18 3 24 2,00 

Електроника I II3 9 3 6 7 0 25 3,56 

Електроника II5 3 7 5 3 0 18 3,56 

Дигитална 

електроника и 

микроконтролери 

III3 12 3 3 8 0 26 3,73 

Дигитална 

електроника 
III4 5 4 7 9 3 28 2,96 

Основе аутоматског 

управљања 
IV5 10 4 6 6 0 26 3,69 

Павлинка 

Александрова 
∑ 40 22 37 72 6 177 3,13 

 

 
 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Увод у архитектуру 

рачунара 
I4 2 7 16 5 0 30 3,20 

Рачунари III4 5 8 7 8 0 28 3,36 

PLC IV4 4 3 5 3 0 15 3,53 

Рачунари IV5 13 5 8 0 0 26 4,19 

Светлана Ковачевић ∑ 24 23 36 16 0 99 3,57 

 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Основе 

електротехнике 
I3 2 4 4 11 3 24 2,63 

Примена рачунара II3 13 7 3 3 0 26 4,15 

Основе 

електротехнике 
II5 0 1 3 11 3 18 2,11 

Електроника II III4 3 1 6 15 3 28 2,50 

Рачунарске мреже и 

комуникације 
IV5 7 6 6 5 2 26 3,42 

Снежана Марушић ∑ 25 19 22 45 11 122 2,96 

  



ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Физика I1 0 2 4 16 0 22 2,36 

Физика I2 0 1 5 13 0 19 2,37 

Физика I3 1 2 7 14 0 24 2,58 

Физика I4 2 3 13 12 0 30 2,83 

Физика I5 0 0 3 19 1 23 2,09 

Физика II1 1 0 6 22 1 30 2,27 

Физика II3 3 8 4 11 0 26 3,12 

Физика II4 1 1 2 10 0 14 2,50 

Светлана Вуковић ∑ 8 17 44 117 2 188 2,51 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Хемија I1 7 5 6 4 0 22 3,68 

Хемија I2 4 7 3 5 0 19 3,53 

Хемија I3 9 2 2 11 0 24 3,38 

Хемија I4 18 5 5 2 0 30 4,30 

Хемија I5 0 1 3 22 0 26 2,19 

Љиљана Деспотовић ∑ 38 20 19 44 0 121 3,42 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Еколпгија и заштита 

животне средине 
I1 2 7 8 5 0 22 3,27 

Биологија I4 5 21 3 1 0 30 4,00 

Еколпгија и заштита 

животне средине 
I5 1 1 17 7 0 26 2,85 

Биологија II2 2 10 10 8 0 30 3,20 

Еколпгија и заштита 

животне средине 
II4 2 4 6 2 0 14 3,43 

Снежана Костић ∑ 12 43 44 23 0 122 3,35 

 
 

 



 

ПРЕГЛЕД ПО СТРУЧНОМ ВЕЋУ – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

Наставник (5) (4) (3) (2) (1) 
Средња 

оцена 

Снежана Радовановић 28 18 20 62 0 3,11 

Снежана Чворо 6 17 31 87 9 2,49 

Стево Перић 35 36 24 26 0 3,64 

Павлинка Александрова 40 22 37 72 6 3,13 

Светлана Ковачевић 24 23 36 16 0 3,57 

Снежана Марушић 25 19 22 45 11 2,96 

Светлана Вуковић 8 17 44 117 2 2,51 

Љиљана Деспотовић 38 20 19 44 0 3,42 

Снежана Костић 12 43 44 23 0 3,35 

 

 

 
 

 

 

МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Пројектовање 

технолошких 

система 

III1 2 2 4 0 0 8 3,75 

Флексибилни 

производни системе 
IV1 4 1 2 7 1 15 3,00 

Пројектовање 

технолошких 

система 

IV2 2 2 1 2 0 7 3,57 

Надежда Поповић ∑ 8 5 7 9 1 30 3,44 

 

 

 
 

МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Пројектовање 

технолошких 

систама 

IV2 0 4 2 2 0 8 3,25 

Раде Драгојловић ∑ 0 4 2 2 0 8 3,25 

 



МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Tехничко цртање I1 9 6 4 3 0 22 3,95 

Tехничко цртање са 

нацртном 

геометријом 

I2 6 5 4 4 0 19 3,68 

Механика I2 0 0 8 11 0 19 2,42 

Mеханика I3 17 2 1 4 0 24 4,33 

Tехничко цртање I5 2 0 6 18 0 26 2,46 

Mеханика II1 0 3 6 21 0 30 2,40 

Техничка механика 

са механизмима 
II2 3 4 12 11 0 30 2,97 

Мијојла Пешић ∑ 37 20 41 72 0 151 3,17 

 

МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Хидраулички и 

пнеуматски системи 
III1 15 2 5 4 0 26 4,08 

Одржавање и 

монтирање 

мехатронских система 

IV4 8 3 3 1 0 15 4,20 

Тестирање и 

дијагностика 

мехатронских система 

IV4 7 4 3 1 0 15 4,13 

Драгиша Стојановић ∑ 30 9 11 6 0 41 4,14 

 

МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Пројектовање 

технолошких система 
III1 6 0 0 3 0 9 4,00 

Технологија за 

компјутерски управљане 

машине 

III1 5 3 2 3 0 13 3,77 

Флексибилни 

производни системи 
IV1 4 1 2 7 0 14 3,14 

Програмирање за 

компјутерски управљане 

машине 

IV2 2 3 1 2 0 8 3,63 

Слободан Ранковић ∑ 17 7 5 15 0 44 3,63 



МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Машински елементи II1 6 3 2 18 2 31 2,77 

Технолошки поступци 

са контролом 
II1 6 1 8 14 2 31 2,84 

Мотори са унутрашњим 

сагоревањем 
II4 1 2 1 3 0 7 3,14 

Хидраулика и 

пнеуматика 
III1 9 6 3 7 0 25 3,68 

Хидраулика и 

пнеуматика 
III2 2 2 1 14 0 19 2,58 

Термодинамика III2 2 3 3 11 0 19 2,79 

Расхладни уређаји III5 2 4 1 8 0 15 3,00 

Конструисање IV3 9 3 2 0 0 14 4,50 

Драгослав Ћалић ∑ 37 24 21 75 4 111 3,16 

 

МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Машински материјали I1 7 5 4 6 0 22 3,59 

Технологија за 

компјутерски 

управљане машине 

III1 13 3 5 4 0 25 4,00 

Системи управљања у 

мехатроници 
III3 12 2 2 10 0 26 3,62 

Технологија за 

компјутерски 

управљане машине 

IV2 9 6 2 5 0 22 3,86 

Биљана Јовановић ∑ 41 16 13 25 0 95 3,77 

 

МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Компјутерска графика II1 3 4 3 1 0 11 3,82 

Моделирање 

машинских елемената и 

конструкција 

III1 4 2 3 0 0 9 4,11 

Моделирање са 

анализом машинских 

елемената 

III3 4 0 3 1 0 8 3,88 

Јованка Ковачевић ∑ 11 6 9 2 0 28 3,93 

  



 

МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Компјутерска графика II1 14 6 6 5 0 31 3,94 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 
III1 12 4 8 1 0 25 4,08 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 
III2 11 2 1 5 0 19 4,00 

Моделирање са анализом 

елемената и механизама 
III3 13 1 5 7 0 26 3,77 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 
IV3 5 5 1 3 0 14 3,86 

Милена Чортановачки ∑ 55 18 21 21 0 115 3,93 

 

МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Техничко цртање I3 17 4 1 2 0 24 4,50 

Рачунарска графика и 

мултимадије 
I4 30 0 0 0 0 30 5,00 

Компјутерска графика II1 6 1 3 1 0 11 4,09 

Моделирање машинских 

елемената и конструкција 
III2 8 0 0 2 0 10 4,40 

Хидраулика и пнеуматика IV1 4 6 3 2 0 15 3,80 

Конструисање IV3 9 3 2 0 0 14 4,50 

Мирјана Лажетић ∑ 74 14 9 7 0 104 4,38 

 

 

 

 

 

 

 



МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Мерење и контрола 

квалитета 
I1 6 1 3 10 2 22 2,95 

Технологија обраде II1 0 7 6 17 1 31 2,61 

Машински елементи II2 0 6 4 20 0 30 2,53 

Мотори са 

унутрашњим 

сагоревањем 

II4 5 2 3 4 0 14 3,57 

Технологија обраде III2 1 1 3 14 0 19 2,42 

Лазар Доклесић ∑ 12 17 19 65 3 116 2,82 

 

 

 

 

МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Техничко цртање I1 9 6 4 3 0 22 3,95 

Мерење и контрола 

квалитета 
I1 6 1 3 10 2 22 2,95 

Машински материјали I2 5 4 2 8 0 19 3,32 

Електротехнички 

материјали 
II3 18 3 3 2 0 26 4,42 

Аутоматизација 

производње и 

флексибилни производни 

системи 

III1 11 6 2 6 0 25 3,88 

Машински елементи III1 12 3 2 2 0 19 4,32 

Аутоматизација 

производње и 

флексибилни производни 

системи 

IV2 11 4 5 2 0 22 4,09 

Аутоматизација и 

роботика 
IV3 9 0 4 1 0 14 4,21 

Испитивање машинских 

конструкција 
IV3 7 2 2 3 0 14 3,93 

Оливера Ђаловић ∑ 88 29 27 37 2 183 3,90 

 

 

 

 

 



МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Програмирање за 

компјутерски управљане 

машине 

III1 11 6 2 6 0 25 3,88 

Пројектовање 

технолошких система 
IV2 3 3 2 0 0 8 4,13 

Одржавање и монтажа 

мехатронских система 
IV4 3 2 1 1 0 7 4,00 

Тестирање и 

дијагностика 

мехатронских система 

IV4 3 3 2 0 0 8 4,13 

Небојша Милојевић ∑ 20 14 7 7 0 48 4,03 

 

МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Пројектовање 

технолошких система 
III1 3 2 2 1 0 8 3,88 

Роботика III3 1 5 4 2 0 12 3,42 

Роботи IV1 3 3 3 5 1 15 3,13 

Аутоматизација и 

роботика 
IV3 3 3 3 5 0 14 3,14 

Мехатронски системи IV4 4 0 2 9 0 15 2,93 

Љиљана Новаковић ∑ 14 13 14 22 1 64 3,30 

 

 

МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Хидрауличке и 

пнеуматске  

компоненте 

II2 4 7 15 4 0 30 3,37 

Машински елементи II4 4 2 4 4 0 14 3,43 

Рачунари и 

програмирање 
III2 7 3 3 6 0 19 3,58 

Хидраулички и 

пнеуматски системи 

као објекти управљања 

III3 15 2 5 4 0 26 4,08 

Оливера Голеш ∑ 30 14 27 18 0 89 3,61 

 



 

 

МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Економика и 

организација предузећа 
III5 1 1 4 9 0 15 2,60 

Организација рада IV2 1 6 6 10 0 23 2,91 

Организација рада IV3 3 4 3 4 0 14 3,43 

Предузетништво IV4 3 6 5 1 0 15 3,73 

Економика и 

организација предузећа 
IV5 8 5 6 7 0 26 3,54 

Зоран Ивковић ∑ 16 22 24 31 0 93 3,24 

 

 

 

 

 

МАШИНСТВО 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Програмирање за 

компјутерски управљане 

машине 

IV2 9 6 2 5 0 22 3,86 

Роботика IV4 0 1 5 3 0 9 2,78 

Ненад Радовановић ∑ 9 7 7 8 0 31 3,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕГЛЕД ПО СТРУЧНОМ ВЕЋУ – МАШИНСТВО 

Наставник (5) (4) (3) (2) (1) Средња оцена 

Надежда Поповић 8 5 7 9 1 3,44 

Раде Драгојловић 0 4 2 2 0 3,25 

Мијојла Пешић 37 20 41 72 0 3,17 

Драгиша Стојановић 30 9 11 6 0 4,14 

Слободан Ранковић 17 7 5 15 0 3,63 

Драгослав Ћалић 37 24 21 75 4 3,16 

Биљана Јовановић 41 16 13 25 0 3,77 

Милена Чортановачки 55 18 21 21 0 3,93 

Мирјана Лажетић 74 14 9 7 0 4,38 

Лазар Доклесић 12 17 19 65 3 2,82 

Јованка Ковачевић 11 6 9 2 0 3,93 

Оливера Ђаловић 88 29 27 37 2 3,90 

Небојша Милојевић 20 14 7 7 0 4,03 

Љиљана Новаковић 14 13 14 22 1 3,30 

Оливера Голеш 30 14 27 18 0 3,61 

Зоран Ивковић 16 22 24 31 0 3,24 

Ненад Радовановић 9 7 7 8 0 3,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Практична настава I1 4 6 3 3 0 16 3,69 

Практична настава I4 2 11 2 0 0 15 4,00 

Практична настава I5 0 6 2 1 0 9 3,56 

Практична настава II1 7 15 8 0 0 30 3,97 

Практична настава III2 4 5 1 2 0 12 3,92 

Драган Крушкоња ∑ 17 43 16 6 0 82 3,83 

 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Практична 

настава 
I1 5 6 7 4 0 22 3,55 

Електромашинска 

припрема 
I3 4     2 5 12 0 23 2,91 

Електромашинска 

припрема 
II2 0 4 5 6 0 15 2,87 

Одржавање СУС 

мотора 
II4 4 1 4 5 0 14 3,29 

Практична 

настава 
III2 0 0 1 7 0 8 2,13 

Предраг 

Миљковић 
∑ 13 13 20 36 5 87 2,95 

 

 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Практична 

настава 
II5 9 4 4 1 0 18 4,17 

Практична 

настава 
III5 15 0 0 0 0 15 5,00 

Љубиша Бабић ∑ 24 4 4 1 0 33 4,58 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Предмет Од. (5) (4) (3) (2) (1) 
Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Електромашинска 

припрема 
I3 4 2 5 12 0 23 2,91 

Практична 

настава 
I4 6 21 3 0 0 30 4,10 

Практична 

настава 
I5 2 11 5 6 0 24 3,38 

Практична 

настава 
II3 12 7 6 1 0 26 4,15 

Озрен Мијатовић ∑ 25 45 19 14 0 108 3,64 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО СТРУЧНОМ ВЕЋУ – ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Наставник (5) (4) (3) (2) (1) 

Број 

ученик

а 

Средњ

а 

оцена 

Драган Крушкоња 17 43 16 6 0 82 3,83 

Предраг Миљковић 13 13 20 36 5 87 2,85 

Љубиша Бабић 24 4 4 1 0 33 4,58 

Озрен Мијатовић 25 45 19 14 5 108 3,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА НА КРАЈУ  

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 
 

 

 

 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ CNC МАШИНА 

Одељење: I1 

Одељењски старешина: Биљана Јовановић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 0 0 

врло добар 9 40,90 

добар 5 22,72 

довољан 6 27,27 

понавља разред 2 9,09 

Свега ученика са позитивним успехом 20 90,91 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,26 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ 

Одељење: I2 

Одељењски старешина: Горан Богдановић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 0 0 

врло добар 9 47,37 

добар 7 36,84 

довољан 3 15,79 

понавља разред 0 0 

Свега ученика са позитивним успехом 19 100 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,27 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ 

Одељење: I3 

Одељењски старешина: Татјана Ћесаревић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 3 12,5 

врло добар 8 33,33 

добар 6 25,00 

довољан 5 20,83 

понавља разред 2 3,6 

Свега ученика са позитивним успехом 22 96,4 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,42 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 

Одељење: I4 

Одељењски старешина: Весна Карић (замена Светлана Вуковић) 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 2 6,7 

врло добар 22 73,30 

добар 6 20 

довољан   

понавља разред   

Свега ученика са позитивним успехом 30 3,59 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,69 



ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ 

Одељење: I5 

Одељењски старешина: Драган Крушкоња 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 0 0 

врло добар 1 3,70 

добар 10 37,03 

довољан 8 29,62 

понавља разред 8 29,62 

Свега ученика са позитивним успехом 19 70,37 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 2,62 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ 

Одељење: II1 

Одељењски старешина: Љиљана Стојановић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 0 0 

врло добар 8 25,81 

добар 15 40,69 

довољан 6 19,39 

понавља разред 1 3,23 

Свега ученика са позитивним успехом 30 96,2 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,00 

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ 

Одељење: II2 

Одељењски старешина: Марија Нешковић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 1 3,33 

врло добар 7 23,33 

добар 17 56,67 

довољан 5 16,67 

понавља разред   

Свега ученика са позитивним успехом 30 100 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,08 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 

Одељење: II3 

Одељењски старешина: Павлинка Александрова 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 4 15,38 

врло добар 11 42,31 

добар 8 30,77 

довољан 3 11,54 

понавља разред 0 0 

Свега ученика са позитивним успехом 26 96,4 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,59 

 

  



МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

Одељење: II4 

Одељењски старешина: Оливера Голеш 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 1 7,14 

врло добар 4 28,57 

добар 6 42,85 

довољан 3 21,42 

понавља разред 0 0 

Свега ученика са позитивним успехом 14 100 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,35 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ 

Одељење: II5 

Одељењски старешина: Гордана Поповић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 0 0 

врло добар 4 22,22 

добар 6 33,33 

довољан 5 27,77 

понавља разред 3 16,66 

Свега ученика са позитивним успехом 15 83,33 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,18 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ 

Одељење: III1 

Одељењски старешина: Слободан Ранковић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 6 24,00 

врло добар 10 40,00 

добар 8 32,00 

довољан 1 4,00 

понавља разред 0 0 

Свега ученика са позитивним успехом 25 100 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,71 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ 

Одељење: III2 

Одељењски старешина: Оливера Ђаловић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 2 10,52 

врло добар 6 31,57 

добар 6 31,57 

довољан 5 26,32 

понавља разред 0 0 

Свега ученика са позитивним успехом 19 100 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,28 

 

  



ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ 

Одељење: III3 

Одељењски старешина: Снежана Радовановић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 6 23,08 

врло добар 9 34,62 

добар 6 23,08 

довољан 5 19,23 

понавља разред   

Свега ученика са позитивним успехом 26 100 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,62 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 

Одељење: III4 

Одељењски старешина: Нада Страхињић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 3 10,71 

врло добар 9 32,14 

добар 4 14,28 

довољан 8 28,57 

понавља разред 4 14,28 

Свега ученика са позитивним успехом 24 85,71 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,35 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ 

Одељење: III5 

Одељењски старешина: Снежана Марушић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 2 13,33 

врло добар 4 26,66 

добар 6 40,00 

довољан 3 20,00 

понавља разред 0 0 

Свега ученика са позитивним успехом 15 100 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,80 

ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ 

Одељење: IV1 

Одељењски старешина: Мирјана Лажетић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 0 0 

врло добар 2 13,33 

добар 7 46,66 

довољан 5 33,33 

понавља разред 1 6,66 

Свега ученика са позитивним успехом 14 93,33 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,17 

 

  



ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ 

Одељење: IV2 

Одељењски старешина: Сања Врачарић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 2 9,1 

врло добар 2 45,4 

добар 4 36,4 

довољан 0 0 

понавља разред 1 9 

Свега ученика са позитивним успехом 10 91 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,45 

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ 

Одељење: IV3 

Одељењски старешина: Љиљана Новаковић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 4 8,57 

врло добар 3 21,42 

добар 2 14,28 

довољан 3 21,42 

понавља разред 2 14,28 

Свега ученика са позитивним успехом 12 85,71 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,83 

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ 

Одељење: IV4 

Одељењски старешина: Раде Бојић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 1 6,66 

врло добар 7 46,66 

добар 7 46,66 

довољан   

понавља разред   

Свега ученика са позитивним успехом 15 100 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,67 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 

Одељење: IV5 

Одељењски старешина: Светлана Ковачевић 

Статистика одељења 

Општи успех ученика ∑ % 

одличан 8 30,77 

врло добар 8 30,77 

добар 4 15,38 

довољан 4 15,38 

понавља разред 2 7,69 

Свега ученика са позитивним успехом 24 92,31 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА: 3,92 

 

  



РАЗРЕДНИ, ПОПРАВНИ И МАТУРСКИ ИСПИТИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

Сви испити су организовани у скаду са законом и Правилником о организацији и 

спровођењу испита у М.Ш.“Радоје Дакић“, а према Годишњем програму рада Школе за 

школску 2018/2019. годину. 

Разредни  испити 

 

Разредни испити су одржани у јунском и августовском испитном року, у јунском 

испитном року за матуранте од 10.06.–14.06.2019.,а за остале разреде од 01.07.–

08.07.2019. године,а у августовском року од 19.08. до 27.08.2019. године. 

 

Разред 
Број 

ученика 
Положило 

Није 

положило 

I 4 3 1 

II 6 3 3 

III 9 2 7 

IV 2 1 1 

∑ 21 9 12 

 

Поправни испити 

 

 

Поправни испити у школској 2018/2019. години одржани су у јунском и августовском 

испитном року, у јунском испитном року од 12.06.–16.06.2019. године, а у августовском 

року од 19.08. до 30.08.2019. године. 

 

УСПЕШНОСТ НА ПОПРАВНИМ ИСПИТИМА НА НИВОУ ШКОЛЕ 

 
БРОЈ 

УЧЕНИКА 

БРОЈ 

ИСПИТА 

БРОЈ 

ПОЛОЖЕНИХ 

ИСПИТА 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ 

СУ 

ЗАВРШИЛИ 

РАЗРЕД 

НИСУ 

ЗАВРШИЛИ 

РАЗРЕД 

∑ 76 106 87 388 35 

% 91,7% 8,3% 

*успех ученика  који је болестан није урачунат у ову статистику 

 

 

 

 

  



МАТУРСКИ ИСПИТ 

 

 

Матурски испит се састоји од три независна испита: 

- Испит из српског језика и књижевности 

- Испит за проверу стручно-теоријских знања из изборног предмета 

- Матурски рад 

-  

За сваког ученика директор школе је одредио ментора. Ментори су наставници стручних 

предмета који су подучавали ученика у току школовања. Они су помагали ученицима у 

припремању за полагање испита из изборног предмета и израду матурског рада. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ПОСТИГНУТИ НА ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ 

ИСПИТА 

 

ТЕХНИЧАР ЗАРОБОТИКУ 

Одељење: IV1 

Одељењски старешина: Мирјана Лажетић 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА 3,65 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ 

Одељење: IV2 

Одељењски старешина: Сања Врачарић 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА 3,45 

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ 

Одељење: IV3 

Одељењски старешина: Љиљана Новаковић 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА 4,62 

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ 

Одељење: IV4 

Одељењски старешина: Раде Бојић 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА 3,58 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 

Одељење: IV5 

Одељењски старешина: Светлана Ковачевић 

СРЕДЊА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА 4,05 

СРЕДЊА ОЦЕНА ШКОЛЕ 3,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА 
 

 

 

Свечана додела диплома одржана је у понедељак, 14.06.2019. године у 17:00 часова у 

фискултурној сали. Свечани тренутак доделе диплома са матурантима су поделили 

њихови родитељи, чланови породице, пријатељи, одељењске старешине, наставници 

који су учествовали у њиховом образовању и одрастању као и руководство Школе.  

 

 

 

 

Наставничко веће је на основу предлога разредних старешина, а мишљем комисије за 

избор ђака генерације изгласало да је ове школске године, ђак генерације Михаило 

Анђелић, ученик одељења IV5, за спортисту генерације изабран је Александар Гашевић 

IV3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Михаило Анђелић,  

ученик генерације 
Александар Гашевић, 

спортиста генерације  



УСПЕХ УЧЕНИКА НА НИВОУ ШКОЛЕ НА  

КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 

СВИ РАЗРЕДИ 

Разред 

Успех ученика Укупан 

број 

ученика Одличан врло добар добар довољан недовољан 

I 5 50 34 21 12 122 

II 6 34 48 29 2 119 

III 19 38 29 23 4 113 

IV 15 34 21 18 6 94 

∑ 45 156 132 93 24 448 

 

 

ПРОЦЕНАТ УСПЕШНОСТИ УЧЕНИКА 

Разред 

Укупан 

број 

ученика 

Завршили 

разред 

Понавља 

разред 

% 

успешности 

I 122 110 12 90,16 

II 119 117 2 98.32 

III 113 109 4 96.46 

IV 94 88 6 93.17 

∑ 448 424 24 94.64 

 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ 

У нашој школи ванредно школовање обухвата: трећи и четврти степен и 

Специјалистичко образовање (цео разред, преквалификација и доквалификација). 

Занимања трећег степена су: механичар оружар, аутомеханичар, металоглодач, 

металостругар, бравар, машинбравар, аутоелектричар, електромеханичар за термичке и 

расхладне уређаје. а четвртог:машински техничар, машински техничар за компјутерско 

конструисање, техничар за компјутерско управљање, електротехничар рачунара, 

електротехничар за термичке и расхладне уређаје. 

 

 

 

 

  



БРОЈ  ВАНРЕДНИХ  УЧЕНИКА  УПИСАНИХ  ШК.2018/2019. БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СУ 

ЗАВРШИЛИ РАЗРЕД 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 

КОЈИ СУ 

ПОЛОЖИЛИ 

ЗАВРШНИ, 

МАТУРСКИ  

ПОДРУЧЈЕ РАДА БРОЈ УЧЕНИКА 

(III СТЕПЕН) 

БРОЈ УЧЕНИКА 

(IV СТЕПЕН) 

ДОК. ПРЕК. УПОР

ЕД. 

ОБРАЗ

. 

I РАЗ. II 

РАЗ. 

III 

РАЗ. 

IV 

РАЗ. 

ЗА

ВР. 

М

А

Т. 

 

МАШИНСТВО И 

ОБРАДА МЕТАЛА 

I 

РАЗ. 

II 

РАЗ. 

III 

РАЗ. 

I 

РАЗ. 

II 

РАЗ. 

III 

РАЗ. 

IV 

РАЗ. 

          

Аутомеханичар 1 1 4 / / / / / 2  1 1 2 / 1 /  

Механичар-оружар / / 2 / / / / / / 1 / / 3 / / /  

Машински техничар за 

компјутерско 

конструисање 

/ / / 1 1 2 6 5 /  / / 1 3 / 2  

Техничар за 

компјутерско 

управљање 

/ / / 2 3 1 10 / /  / / / 7 / 8  

Машински техничар 

моторних возила 

/ / / / / / 1 / /  / / / / / /  

Техничар за роботику / / / / / 1 1 / /  / / / / / /  

УКУПНО 1 1 6 3 4 4 18 5 2 1 1 1 6 10 1 10  

 

 

 

                  

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА I 

РАЗ. 

II 

РАЗ. 

III 

РАЗ. 

I 

РАЗ. 

II 

РАЗ. 

III 

РАЗ. 

IV 

РАЗ. 

ДОК. ПРЕК.  I РАЗ. II 

РАЗ. 

III 

РАЗ. 

IV 

РАЗ. 

ЗА

ВР. 

М

АТ

. 

 

Електромеханичар за 

термичке и расхладне 

уређаје  

7 1 2 / / / / / /  1 / / / / /  

Електротехничар 

рачунара 

/ / / / 2 3 6 3 /  / / / 2 / 1  

Техничар мехатронике / / / 2 1 / 5 / /  2 2 / /    

УКУПНО 7 1 2 2 3 3 11 3 / / 3 2 / 2 / 1  
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ДОДАТНА НАСТАВА И ТАКМИЧЕЊА 

 

За ученике који се истичу у настави из појединих предмета, испољавају посебно интересовање и 

надпросечних су способности, школа је организовала додатну наставу ове школске године 

организована је из предмета Енглески језик, Моделирање машинских елемената и конструкција. 

Почетком јануара извршена је идентификација ученика са изразитим интересовањима за наставу из 

тих предмета. 

Организовање и извођење наставе вршило се по програму за ове ученике. Додатна настава се 

изводила у другом полугођу школске године при чему су наставници интересовање ученика 

усмеравали у правцу њиховог непрекидног активирања и оспособљавања за самосталан стваралачки 

рад, те непосредно и шире коришћење стручне и приручне литературе. О раду ученика и њиховим 

резултатима наставници су водили писану документацију. 

Учешће у такмичењима: 

1. Лука Јововић и Кристијан Суботић, ментори теоријског и практичног дела Јованка Ковачевић и 

Мирјана Лажетић- учешће на регионалном такмичењу из Моделирање машинских елемената и 

конструкција.  Лука Јововић је учествовао на републичком такмичењу у Пожеги, пошто је освоио 

друго место на регионалном такмичењу. 

 
 

ДОПУНСКА И ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

Школа је ове школске године организовала извођење допунске наставе за поједине ученике или 

групе ученика који су имали потешкоће у процесу учења и нису постигли задовољавајући успех у 

настави појединих предмета. 

Потреба за организовањем допунске наставе утврђена је у току редовне наставе, чим се испољио 

проблем у савладавању новог знања и вештина код појединих ученика. Избор ученика за 

организовање допунске наставе извршило је одељењско веће на предлог предметних наставника и 

одељењских старешина. 

Часови допунске наставе изводили су се према посебном распореду рада од октобра месеца током 

целе наставне године, за поједине ученике или групе ученика на нивоу сваког одељења са циљем да 

отклони недостатке показане у знању ученика. 
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Поред допунске наставе организована је припремна настава из математике за ученике четвртих 

разреда који су се спремали за полагање пријемног испита за упис на факултет или вишу школу, као 

и за полагање матурског испита. Припремна настава је била реализована током другог полугодишта 

у периоду од марта до краја маја 2019.године. 

У периоду од 23.06.- 30.06.2019.године организована је припремна настава за ученике првог, другог 

и трећег разреда који су били упућени на полагање поправног испита. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ  ОРГАНА ШКОЛЕ  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Орган управљања школе (Школски одбор)  

1. Светлана Миљуш Представник локалне самоуправе 

2. Милија Сретеновић Представник локалне самоуправе  

3. Јелена Грујић Представник локалне самоуправе  

4. Јованка Ковачевић Представница запослених 

5. Снежана Чворо Представница запослених 

6. Светлана Ковачевић Представнк запослених 

7. Златко Тандарић Представник родитеља  

8. Снежана Усковић Представник родитеља  

9. Миша Јовановић Представник родитеља  

 

 

Школски одбор именован је решењем бр. 112-697/17-С од 26.09.2017.године на 

седници Скупштине Града Београда. Решењем бр.118-1032/18-С од 14.11.2018. 

разрешена је Милица Перуничић на лични захтев. Решењем бр. 118-938/18-С од 

11.10.2018.године разрешене су Весна Чингелић и Мирјана Ђорђевић, на лични 

захтев.Решењем бр.118-1249/17 -С од 21.12.2017.године разрешен је Богдан 

Мандарић, престанком својства наставника.Решењем бр.112-939/18-С од 

11.10.2018.године именовани су Миша Јовановић и Снежана Усковић за нове 

чланове Школског одбора.Решењем бр.112-1033/18-С од 14.11.2018.године 

именована је Јелена Грујић. Решењем бр.112-1250/17-С од 21.12.2017.године 

именована је Јованка Ковачевић. 

 

У школској 2018/2019.години одржано је седам седница школског одбора. 

1. На седмој седници одржаној 14.09.2018. на дневном реду је било усвајање 

Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2017/18.годину; 

Извештаја о самовредновању, Извештаја о остваривању Развојног плана у школској 

2017/18 години,Извештаја о стручном усавршавању,Извештај о раду директора за 

исти период; доношење Годишњег плана рада школе за школску 2018/19 .годину, 

Доношење одлуке о расходовању и отуђењу застареле опреме(машина). 

2. Осма седница Школског одбора одржана 30.10.2018.године на чијем дневном реду 



 62 

је било следеће: Доношење Развојног плана школе. 

3. На деветој седници, одржаној 28.11.2018.године, на дневном реду било 

је:доношење одлуке о сагласности да се изведу радови за прикључење школе на 

канализациону мрежу и одлуке да се директорка школе овласти да за потребе школе 

обавља послове везане за прибављање дозвола за извођење радова,доношење одлуке 

о сагласности да се изведу радови на адаптацији тоалета у објекту школе и објекту 

радионице и одлуке да се директорка школе овласти да за потребе школе обавља 

послове везане за прибављање дозвола за извођење радова, доношење одлуке о 

измени плана јавних набавки за 2018.годину, информисање Школског одбора о 

отпису оружја,информисање Школског одбора о записнику комуналне инспекције и 

санитарне инспекције. 

4. На десетој седница, одржаној дана 27.12.2018.године, на дневном реду било је : 

доношење Финансијског плана,доношење Плана јавних набавки за 

2019.годину,информисање Школског одбора о спроведеној процедури за избор 

најповољније понуде за извођење екскурзије. 

5. Једанаеста седница је одржана 26.02.2019.године и имала следећи дневни ред: 

усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза за 2018.годину,усвајање Извештаја 

о финансијском пословању за 2018.годину,Разматрање Извештаја о раду директора 

школе у првом полугодишту,разматрање Извештаја о успеху ученика у учењу и 

владању у првом полугодишту. 

6. Дванаеста седница одржана 18.04.2019.године са следећим дневним редом: 

информисање школског одбора о дешавањима на дан 11.04.2019.године поводом 

усмених захтеава дела запослених, у вези са обрасцем М4,доношење Правилника о 

евидентирању и праћењу друштвено-корисног,односно хуманитарног рада ученика 

и извештавање о његовим ефектима,доношење Правилника о награђивању 

запослених ,поступање по пријави наставника Лазара Доклестића. 

7. Тринаеста седница одржана је 05.06.2019.године са следећим дневним редом: 

именовање чланова комисије за технолошке вишкове. 

 

Током школске године долазило је  до промене у саставу Наставничког већа, због технолошких 

вишкова и промене радних места запослених.  Последица тих  промена је промена састава  Стручних 

већа, па се самим тим мењао и састав Педагошког колегијума за школску 2018/19. Годину.. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

Наставничко веће је и ове школске године, у свом пуном саставу кога сачињавају директор школе, 

организатори практичне наставе, стручни сарадници и сви наставници, активно на својим седницама 

разматрало питања која су од значаја за успешну организацију извођења наставе и унапређивање 

образовно-васпитног рада Школе. 

У току школске 2018/2019. године одржано је 16 редовних  и 2 ванредне седнице. На седницама 

Наставничког већа у току школске године разматрана су следећа питања и задаци: 

 

• организација извођења образовно-васпитног рада; 

• усвајање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2017/2018. годину; 

• усвајање Годишњег плана рада Школе за школску 2018/2019. годину; 

• усвајање програма за извођење ђачке екскурзије ученика четвртог разреда; 

• усвајање распореда дежурстава наставника у школи; 

• израда оквирног распореда 40-то часовне радне недеље; 

• представљање записника о извршеном редовном и ванредном инспекцијском надзору над 

радом школе; 

• анализа реализације активности из Школског развојног плана; 

• информисање о активностима у области самовредновања рада Школе; 
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• представљање стандарда квалитета рада установе у свих седам области и компетенције 

наставника; 

• разматрање плана стручног усавршавање наставника и стручних сарадника, планирање и 

програмирање рада; 

• представљање извештаја са састанка школског одбора; 

• регулисање критеријума за технолошке вишкове; усвајање распреда часова за шк. 2018/2019. 

годину; 

• утврђивање плана реализације практичне наставе у блоку; 

• утврђивање распореда полагања ванредних испита и именовање испитних комисија;  

• организовање консултативно инструктивне наставе за ванредне ученике; 

• доношење одлуке о организовању допунске и додатне наставе; 

• дидактичко-методичко упутство за наставнике; 

• формирање комисија, задужења наставника за рад у ваннаставним активностима, избор 

руководилаца стручних већа; 

• доношење одлука о васпитно- дисциплинским мерама (награде, казне) ученика; 

• анализа постигнутих образовно-васпитних резултата на крају класификационих периода и на 

крају школске године као и доношење мере за побољшање успеха и смањење броја 

изостанака; 

• анализа реализације Годишњег плана за рад у I полугодишту; 

• анализа рада одељењских старешина и уредност вођења педагошке документације; 

• анализа рада одељењских већа, стручних већа за области предмета као и наставника и 

стручних сарадника; 

• разматрање материјалних услова школе – како их побољшати,унапређивање наставе; 

• организација матурског испита; 

•  анализа постигнутих резултата; 

• разматрање плана уписа за школску 2019/2020. годину; 

• организација и анализа уписа; 

• промоција МШ „Радоје Дакић“; 

• усвајање извештаја о раду директора у претходном периоду; 

• утврђивање распореда поправних и разредних испита; 

• анализа опремљености школе наставним средствима; 

• анализа организације извођења наставе; 

• сарадња породице и школе; 

• упознавање наставника са Правилником о оцењивању; 

• план активности за израду Годишњег извештаја о раду Школе; 

• план активности за израду Годишњег плана рада Школе 

• представљање Нацрта Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

 Чланови Педагошког колегијума 

1.  
Раде Бојић 

2.  
Тања Ћесаревић 

3.  
Сретен Петковић 

4.  
Рада Кафеџиски 

5.  
Марија Нешковић 

6.  
Небојша Милојевић 

7.  
Драган Крушкоња 

8.  
Павлинка Александрова 

9.  
Никола Јовановић 

10.  
Бојана Стевановић 

11.  
Тања Поњавић 

12.  
Раде Драгојловић 

 

Током школске 2018/19. године Педагошки колегијум разматрао је питања у вези са квалитетом и 

унапређивањем образовно-васпитног рада, пратио је остваривање Развојног плана школе и бавио се 

педагошко- инструктивним радом и мерама за унапређивање и усавршавање рада наставника и 

стручних сарадника. 

 

На седницама Педагошког колегијума бавили смо се следећим питањима: 

1. Упознавање и остваривање Развојног плана 

2. Усвајање и вредновање ИОП-а  

3. Разматрање плана стручног усавршавања 

4. Самовредновање – област настава и учење 

5. Разматрање реализације битних активности у школи 

6. Безбедност ученика и запослених, заштита на раду и поштовање правила о кућном реду школе 

7. Разматрање плана стручног усавршавања 

8. Разматрање услова за реализацију образовно-васпитног рада 

9. Организација прославе школске славе 

10. План уписа за наредну школску годину 

11. Анализа успеха и дисциплине ученика, изостајања и изрицања васпитно-дисциплинских мера 

на крају квалификационих периода 

12. Вођење педагошке документације 

13. Рад тимова у школи 

14. Реализација практичне наставе и блок наставе, сарадња са социјалним партнерима, јавним 

установама и фирмама  

15. Договор око израде докумената – Школски програм и Развојни план 

16. Реализација угледних часова 

17. Педагошко-инструктивни рад наставника 

18. Сарадња са родитељима  

19. Извештај са разредних испита у јунском испитном року 
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20. Договор око израде извештаја о раду Педагошког колегијума и  Годишњег плана рада 

Педагошког колегијума за следећу школску годину 

 

Састанци Педагошког колегијума одржавали су се редовно једном месечно. Одржано је седам 

састанака. Састанцима Педагошког колегијума присуствовали су  и други запослени, координатори 

тимова, чланови стручних и одељењских чије је присуство релевантно за тему која је планирана за 

дневни ред.  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

У свом раду у току школске 2018/2019. године, Савет родитеља је обављао послове из своје 

надлежности.  Одржано је укупно 5 седница. Савет родитеља је имао 20  чланова. Савет родитеља је 

обавио следеће послове: 

 

На првој, конститутивној седници одржаној 14. 09. 2018.  године изабрано је руководство Савета 

родитеља. Разматран је Извештај о реализацији Годишњег плана рада Машинске школе “Радоје 

Дакић“ за школску 2016/2017. годину, као и Годишњи план рада МШ “Радоје Дакић“ за школску 

2018/2019. годину. Чланови савета су се бавили oсигурањем ученика.  

 

На другој седници одржаној 06. 12. 2018.  године чланови Савета родитеља су упознати са 

постигнутим успехом ученика на крају првог класификационог периода и остваривањем плана и 

програма наставе. Разматрало се питање учешћа родитеља у самовредновању и реализацији 

практичне наставе. 

 

На трећој седници одржаној 14. 03. 2019. године чланови Савета родитеља су упознати са извештајем 

о успеху ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта, раду школе и директора у том 

периоду.  Разматрала се и понуда о организовању матурске вечери 

 

На четвртој седници одржаној 09. 05. 2019. године чланови Савета родитеља су разматрали 

извештајем о успеху ученика у учењу и владању на крају трећег квалификационог периода. 

Представљен је и правилник о друштвено-корисном и хуманитарном раду. 

 

На петој седници одржаној 02. 07. 2019. године разматрао се извештај о резултатима и успеху на 

крају школске године, извештај рада савета за ову и предлог рада за следећу годину. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Током 2018/19. године одржано је осам седница Ученичког парламента. На првој, конститутивној 

седници, изабран је председник Парламента ( Катарина Усковић), заменик (Данијела Радић) и 

записничар (Данијела Радић)  које су на тим функцијама биле током целе школске године. Изабран 

је и представник ученика у школском одбору (Катарина Усковић и Драгољуб Милојевић), као и 

предтсвник ученика у стручном активу за развојно планирање ( Александар Бижић), и за посебне 

тимове. На истој седници је састављен и коначан списак чланова Парламента. Чланови старијих 

разреда су упознали ученике првог разреда са радом Парламента, договорен је годишњи план рада и 

чланови су упознати са правилницима у школи који се односе на ученике. Парламент је упознат са 

Годишњим извештајем о раду школе, као и Годишњим планом рада школе и извештајем о 

самовредновању.  

На наредним седницама су чланови погледали су презентацију о корацима у ситуацији насиља у 

школи, коју су презентовале директорка школе и педагог, дискуовали се о томе коме пријавити и 

како посупити када се има сазнање / трпи насиље. Ученици су упознати са конкурсима за 

финансирање омладинских пројеката у Србији. Парламент је упознат са радом Саветовалишта за 

младе у Дому здравља Раковица. Ученички парламент се бавио организацијом Светосавске 

приредбе, учествовао у обележавању Дана школе. На седницама се разговарало о анализи успеха и 

дисциплини на крају квалификационих периода и мерама за њихово побољшање, као и о текућим 
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питањима које се тичу ученика у школи. Седницама Парламента је присуствовала Тања Поњавић, 

педагог школе, која је пружала подршку члановима Парламента и помагала председнику и заменику 

у заказивању седница, припремама за седнице и вођењу записника. Педагог је информисала ученике 

о Унији пареламената. На парламенту је представљен рад организације АИСЕК, у чије пројетке су 

наши ученици укључени (Глобална школа предузетништа).  

Најзначајнија активност Ученичког парламента је организација хуманитарне акције – спортски 

турнир на коме се новац од продаје улазница и котизација екипа прикупљао за Прихватилиште за 

децу Београда. О посети установи и дружењу с малишанима сведоче фотографије као и захвалница, 

али и утисци које носимо одатле. Ову акцију координисао је педагог школе у сарадњи са Николом 

Јовановићем, помоћником директора. Након прве посете добили смо позив да учествујемо у 

спортском дану прихватилишта, на шта се парламент одазвао. Том приликом прикупљене су књиге 

које су однете као поклон деци из прихватилишта, акцију је водио наставник Горан Богдановић и 

наставница Мирјана Лажетић. 

Педагог школе је на једној од седница упутила ученике на корисне сајтове где могу да се информишу 

о жељеним факултетима као и да ураде тестове. Најавила је радоиницу за ученике завршних разреда: 

Самоспознаја први корак на путу избора професије и Како написати радну биографију. 

Предстацвници парламента имали су предлог да се прикупи новац и офарбају клупице у школском 

дворишту, што ће битидетаљније планирано у наредној школској години. Ученици су били 

заинтересовани око питања организације матуре. Парламент је учествовао у садњи дрва генерације 

с наставницом биологије Снежаном Костић. На последној седници ученичког парламента, 

представили су се представници за ученика генерације из свих разреда. Била је то последња и свечана 

седница, коју су ученици похвалили, чувши репрезентативне ученике школе и њивоха достигнућа 

током школовања. 

 
 

Послове из надлежности директора школе обављала сам  како према важећим законским 

прописима и обавезама, тако и на основу Годишњег плана рада школе за школску 2018/19.годину.  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Послове из надлежности директора школе обављала сам  како према важећим законским 

прописима и обавезама, тако и на основу Годишњег плана рада школе за школску 2018/19.годину.  

 

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

ПЛАНИРАЊЕ: 

• Све припремне активнисти потребне да би се реализовао почетак школске 

године: 

1. Завршне активности на упису ученика после поправних, разредних и допунских испита; 

2. Формирање одељења; 

3. Подела одељењских старешинстава; 

4. Израда упутства за одељењске старешине; 

5. Израда распореда часова наставе у школи и практичне наставе; 

6. Набавка учила  

7. Израда распореда простора рада за одељења, распореда часова наставе и други задаци; 

8. Израда Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину 

9. Израда Годишњег извештаја о раду школе за 2017/18. годину 

10. Израда Дневника за евиденцију ученика; 

11. Решавање статуса радника за чијим радом је престала потреба; 

12. Анализа кадровске ситуације у школи и потребе за ову школску годину; 

13. Верификација стварног обима рада и кадровских потреба; 



 67 

14. Подела предмета на наставнике, избор руководилаца стручних већа; стручних актива и 

тимова 

15. Годишње планирање обима рада наставника, стручних сарадника и осталих запослених 

радника 

 

Читав процес планирања и припремања прати припремање потребне документације. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Припремање и руковођење редовним и ванредним седницама Наставничког  већа (16 редовних и 5 

ванредних седница), Педагошким колегијумом (3 седнице), присуствовање седницама Одељенских 

већа од првог до четвртог разреда. 

Учешће у раду тимова:  

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања: на реализацији превентивних и 

интервентних активности. Организоване су радионице за ученике и предутимане су мере изрицања 

васпитних и васпитно-дисциплинских мера, у складу са Правилником, као и организација 

друштвено- корисног рада. 

 Тим за  Развојно планирање :  рад у тиму на  планирању стратегија дугорочног развоја школе, 

иницирање и праћење активности које су планиране у оквиру РП. Активно сам радила са тимом на 

изради новог Развојног плана школе за период од пет година. Урадила сам део плана који се односи 

на руковођење. Петогодишњи Развојни план је усвојен на седници ШО. 

Тим за Самовредновање : кроз учешће у анкетама и анкетирање ученика и заполених, анализу 

резултата анкета и праћење извештаја Тима у процесу нових планирања. 

Тим за КВИС : кроз подршку активностима и учешће у стручном усавршавању из ове области. 

Тим за међупредметне компетенције и Тима за квалитет рада установе: ова два тима су имала 

потребу за највећом подршком пошто су тимови који до сада нису постојали у Школи. Разрадили 

смо акциони план активности и реализовали планирано у великој мери. 

 

У оквиру својих надлежности вршила сам  координацију и контролу рада стручних служби 

(педагог школе, библиотекар, правно-техничка служба, рачуноводство, помоћно-техничко особље);  

Учествовала сам у планирању и реализацији понуде ваннаставних активности ученицима, 

организовању  учешћа ученика на трибинама и предавањима у школи и ван ње, организовању 

практичне наставе у школи и у компанијама. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 

Саставни и обавезни део професионалног развоја је стално стручно усавршавање које 

подразумева развијање, односно стицање знања, вештина и вредносних ставова за професију 

наставника, васпитача и стручног сарадника, ради остваривања циљева и задатака образовања и 

васпитања, унапређивање образовно-васпиног рада и подизања квалитета рада установе. 

Радила сам на избору и организацији семинара за наставнике у сарадњи са Тимовима и стручним 

већима. Акценат је стављен на семинаре који се тичу оснаживања наставника из области ИКТ-а 

због увођења есДневника. Организоване  су и обуке за наставнике општеобразовних предмета у 

сарадњи са МПНТР. 

 

1. Делотворно и ефикасно уоправљање школом (24 сата), Гиз- семинар за директоре и стручне 

сараднике 

2. Каријерно вођење и саветовање (24 сата), Гиз- семинар за наставнике и стручне сараднике 3 
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учесника 

3. Мултимедијални садржаји у функцији образовања  (24 сата) - реализован у школи за 40 

полазника 

 

 

УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

 

1. Реформа средњег стручног образовања у Србији - дуално образовање,  

2. Достигнућа младих - Школа се представила пројектом на смотри ученичких компанија у 

Београду 

3. ЕРАЗМУС- школа је као партнер израдила пројекат и аплицирала, али, нажалост, пројекат није 

прихваћен. 

 

 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА 

 

Радила сам на успостављању сарадње са социјалним партнерима и реализацији плана уписа. 

Реализација плана уписа подразумевала је мноштво активности на пољу промоције школе, сарадње 

са основним школама на нашој општини и повезивање школе са социјалним партнерима. Један од 

најзначајнијих аспеката сарадње био је препознавање и  обезбеђивање подршке компанија за 

подршку плану уписа и реализацији практичне наставе у фирмама. Школа је обезбедила подршку 

ауто-сервиса у којима ће се реализовати практична настава за механичаре моторних возила.  

 

Кроз  учешће на састанцима  актива директора школа ГО Раковице и сарадња са Школском 

управом Београд и Градским секретаријатом за образовање и дечју заштиту, школа је свој развој 

повезала са свим чиниоцима локалне заједнице. 

Традиционално добра сарадња са  ДЗ  Раковица остварена је кроз реализацију  систематских 

прегледа ученика, реализацију радионица за ученике и кроз заједничке акције на промоцији 

здравих стилова живота. Једна од таквих активности била је и обележавање Дана физичке 

активности који је обележен у нашој школи.  

 

 

КАДРОВСКА ПОЛИТИКА 

1. обезбеђивање кадра за замене привремено одсутних наставника и других запослених најдуже до 

60 дана;  

2.сарадња са ШУ Београд у вези са формирањем листе технолошких вишкова  

3. сарадња са синдикалном организацијом школе у вези са применом Посебног колективног 

уговора за запослене у образовању - склапање споразума о преузимању радника за чијим је радом у 

потпуности или делимично престала потреба у МШ „Радоје Дакић“са другим школама. 

4. Усклађивање школске документације са новим ЗОСОВ и Каталогом радних места 

 

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД 
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Саветодавни рад се може пратити  кроз помоћ наставницима у припремању и реализацији 

образовно-васпитног рада. Након увида у извештај екстерне евалуације, радила сам на оснаживању 

колега у свим аспектима реализације наставе: 

1. Писана и усмена упутства о вођењу педагошке документације. 

2. Редовно сам вршила преглед и анализу вођења педагошке документације. 

3. Руководила сам састанцма: Педагошког колегијума, Наставничког већа и Стручних већа са 

циљем унапређења вођења педагошке документације, давала сам  предлог мера за побољшање 

успеха ученика. 

4. Посете часовима- Пратила сам часове које су похађали ученици који раде по ИОП-у, часове који 

имају примену ИКТ-а, часове где је постојао већи број недовољних оцена, као и часове код 

наставника геде сам за то добила налог инспекције и где су повећани дисциплински проблеми. 

 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА 

 

Помоћ наставницима у извођењу наставе кроз набавку дидактичког материјала и опреме. 

1. Обезбеђена је опрема  за реализацију практичне наставе. 

2. Окречене су две учионице и канцеларија за наставнике физичког васпитања, где је замењен и 

под. 

3. Обезбеђена су три пројектора. 

5. Ојачан је интернет још једном мрежом  како би био доступан свим кабинетима, урађен је мрежни 

интернет за увођење есдневника    

6. Информатички кабинети су опремљени са 22 нова рачунара. 

7. Обезбеђени су озвучење, фотоапарат и камера.  

Наставници су правили листу потребних наставних средстава. На основу тих листа планира се 

набавка. 

 

Посебна пажња је посвећена обезбеђивању бољих хигијенских услова. Обезбеђена су средства за 

израду пројекта санације мокрих чворова и тоалета у школи. Радила сам на реализацији санације 

спољне канализације у сарадњи са Центром за културу Раковица и ГО Раковица. 

 

БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Интензивна сарадња са ОУП Раковица (школски полицајац, одељење за малолетнике), ГСУП 

Београд (одељење за малолетнике и сузбијање наркоманије); 

 Кроз ваннаставне активности смо укључили ученике у активности на тему превенције насиља. 

 

Примена Правилника о примени Протокола о заштити ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

 - учествовање у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања  

- осигурање ученика и запослених  

- контрола примене Правилника о заштити и безбедности ученика у школском простору и пред 

школским улазима;  

- примена Правилника о процени ризика на радном месту код послодавца;  

- дезинсекција и дератизација школског објекта у време школских распуста 

 

Организова су предавања за запослене на тему заштите од пожара. У школи је изведена 

превентивна вежба за ученике и запослене, са циљем заштите од пожара. 
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

Веома важано поље ангажовања била је сарадња са родитељима,  усмерена на решавање проблема 

или потешкоћа везаних за наставу и дисциплину ученика. Подстицала сам сарадњу родитеља и 

наставника у циљу добрих партнерских односа у процесу васпитања и развоја ученика. Путем 

родитељских састанака и индивидуалних позива, обавештавала сам их о свим, за њих битним 

догађајима у школи и резултатима ученика. Како бих указала на неопходност  сарадње, посећивала 

сам и иницирала редовне и ванредне родитељске састанке. На Савету родитеља размењивали смо 

идеје и правили заједничке планове на унапређењу рада школе. О сарадњи са Саветом родитеља 

сведоче записници са Савета. 

 

РАД НА СТВАРАЊУ И УНАПРЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У 

ШКОЛИ. 

Активно учествујем у праћењу напредовања ученика којима је потребна додатна подршка у раду 

кроз сарадњу са педагогом школе, наставницима и родитељима. План је да школа добије додатну 

подршку социјалног радника или психолога због специфичне ситуације и потребе за посебном 

подршком ученицима. 

Водила сам рачуна да се примењује Правилник о примени Протокола о заштити ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања и учествовала у раду Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. Кроз сарадњу са Тимом за инклузију радила сам на остваривању 

мера које су биле усмерене на унапређење имплементације инклузије и пружању подршке 

ученицима. 

 

МОТИВАЦИЈА И НАГРАДЕ ЗА УЧЕНИКЕ је један од аспеката деловања где сам посебно 

радила. 

Светосавске похвалнице за истакнуте ученике. Посете музеју и позоришту за најбоље и 

најактивније ученике.Организовање предавања и курсева за ученике из различитих области у 

школи и ван ње. 

Лично сам пропратила све скупове на којима су промовисани ученици генерације. 

 

ПРАЋЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 

 План финансијског пословања за целу годину, прорачуни издатака за одржавање зграде (струја, 

вода, грејање, грађевинско земљиште, телефон, осигурање ученика, запослених и објекта). Активно 

сам учествовала у припремама  елемената за План набавки за 2019.  Контрола дознака за боловање, 

праћење текућих рачуна за потрошни материјал, набавка учила, инвентар на крају календарске 

године, стална сарадња са Школским одбором били су један од послова, као и  активности око 

деблокаде рачуна школе. 
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САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА 

Настављена је сарадња са: 

Министарством просвете науке и технолошког развоја 

Републике Србије,  

Заједницом машинских школа 

Унијом послодаваца Раковице, 

Привредном комором Србије,  

Градским секретаријатом за образовање и дечју 

заштиту,  

ГО Раковица, 

Секретаријатом за спорт и омладину града Београда,  

Спортским друштвима и клубовима,  

Домом здравља Раковица,  

Машинским  факултетом,  

МУП-ом Раковица,  

Центром за културу Раковица.  

  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

 

Координатор практичне наставе је у току прошле школске године своју делатност обављао према 

Годишњем плану рада, коју је оперативно разрадио по месецима. 

 

Планиране активности координатора су : 

 

• Врши увид и контролу реализације практичне наставе. 

• Заједно са стручним активом планира и предлаже набавку неопходних средстава, алата и 

репроматеријала за извођење практичне наставе. 

• Организује прикупљање и обраду материјала за годишње извештаје из области наставе. 

• Организује прикупљање и обраду материјала за Годишњи програм рада школе. 

• Организује рад на уредном вођењу педагошке и школске документације. 

• Планира и организује извођење практичне наставе у школским радионицама, у предузећима, 

односно код самосталних занатлија. 

• Прикупља и обрађује податке за потребе програма ЕИС (информациони систем у образовању). 

• Стара се о спровођењу кућног реда и обавља и друге послове који проистичу из одредби 

статута школе и по налогу директора школе. 

• Учествује у изради организационих шема, односно распореда свих облика рада. 

• Учествује у изради периодичних анализа васпитно-бразовног рада. 

 

Реализоване активности координатора су : 

 

Активност Координатора практичне наставе се огледала у следећем: стални послови на почетку 

школске године ( израда распореда часова опште машинске праксе и практичне наставе, припрема и 

обезбеђивање наставних средстава и учила за обуку и праћење реализације наставних часова). 

Учествовао је у формирању и структуирању група по одређеним занимањима и профилима, обављао 

организационе послове за ефикасно обављање практичне наставе, вршио контролу и надзор у 

реализацији садржаја практичне наставе. Нарочито је посветио пажњу у пружању помоћи 
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приправницима, како у обављању обуке ученика, тако и њиховој припреми за обављање стручних 

испита. 

У оквиру своје инструктивно-педагошке делатности, посетио је 94 часа опште машинске праксе и 

практичне наставе. После обављених посета са наставницима су обављени разговори и дате су 

сугестије за будући рад. 

Координатор практичне наставе је пружио значајан допринос у организацији такмичења ученика на 

градском и републичком нивоу, учествовао је и као члан организационог одбора и жирија на 

такмичењу. Непосредно се залагао и да се на часовима практичне наставе производе предмети који 

имају употребну вредност. Поред наведеног, учествовао је и у припреми и организацији рада 

ученичке задруге, ради стварања бољих услова за рад ученика и њихово оспособљавање за занимања 

за која се школују. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 

У  току школске 2018/19 године  секретар школе обављала је следеће послове: 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 -израда решења о утврђивању лица за чијим је радом престала потреба у шк.2018/19, 

-израда анекса уговора за запослене, 

-израда решења о коефицијентима, 

-израда изјава о непуном радном времену; 

-израда споразума о преузимању, 

-израда уговора о раду на одређено време; 

-израда Годишњег плана рада и Извештаја за секретара школе и Школски одбор; 

-достављање извештаја е-ценус; 

-рад по жалби на оцену ученика; 

-упис ученика из других школа као и испис наших ученика; 

-припрема седница Школског одбора  и др. текуће послове; 

-припрема седнице Савета родитеља и конституисање новог сазива; 

-израда дупликата јавних исправа; 

-провера веродостојности јавних исправа; 

-одржавање састанака редовних и ванредних са помоћним особљем: 

-организација и контрола рада помоћног особља; 

-израда потврда ученицима; 

-прибављање тумачења прописа(Параграф, секретаријат,Министарство..) 

-прикупљање документације за разне стипендије и кредите ученика; 

-вођење деловодне књиге; 

-праћење прописа. 

 

ОКТОБАР 

 

-припрема документације за редован  инспекцијски преглед; 

-припремање и израда записника са седнице Савета родитеља; 

-припрема и израда записника са седнице Школског одбора; 

-редовни контролни прегледи инспекција(санитарна,комунална и др.); 

-израда верификације за образовни профил-механичар моторних возила; 

-израда дупликата јавних исправа; 

-провера веродостојности јавних исправа; 

-прикупљање и евидентирање стручног усавршавања наставника;  

-ванредни инспекцијски преглед (верификација образовног профила механичар моторних возила); 

-израда решења ученицима(редовни и ванредни); 
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-присуство трибинама и саветовањима а у вези са применом нових прописа; 

-одржавање састанака редовних и ванредних са помоћним особљем: 

-организација и контрола рада помоћног особља; 

-прибављање тумачења прописа(Параграф, секретаријат,Министарство..) 

 

НОВЕМБАР 

 

-припрема седнице Школског одбора, 

- припремање документације за спровођење радова на канализационој мрежи; 

-одлагање рокова по записнику санитарне инспекције; 

-израда табела, упитника и статистичких података за разне институције; 

-прибављање власничког листа за потребе Секретаријата а у вези са извођењем радова; 

-провера веродостојности јавних исправа; 

-израда дупликата јавних исправа; 

-израда решења ученицима (редовних и ванредних) 

-израда решења о плаћеним одсуствима ; 

-прибављање тумачења прописа(Параграф, секретаријат,Министарство..) 

-израда решења о солидарној помоћи. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

-припрема Плана јавних набавки; 

-припреме око Плана уписа за школску 2019/20; 

-припреме и спровођење записника са редовног инспекцијског прегледа; 

-припрема седнице Школског одбора; 

-израда решења о другом делу годишњег одмора; 

-припрема Пописа ; 

-израда дупликата јавних исправа; 

-провера веродостојности јавних исправа;  

-прибављање тумачења прописа(Параграф, секретаријат,Министарство..); 

-израда разних решења о правима запослених; 

-израда разних решења о правима и обавезама ученика; 

-припрема и организација спровођења јавних набавки које се тичу организације извођења екскурзија. 

 

ЈАНУАР 

 

-спровођење јавних набавки; 

-припрема седница Савета родитеља и Школског одбора; 

-припреме око прославе Светог Саве; 

-израда дупликата јавних исправа; 

-провера веродостојности јавних исправа; 

-израда разних решења о правима и обавезама запослених и ученика 

-израда Елабората о верификацији образовног профила електротехничар рачунара и техничар за 

компјутерско управљање(цнц) машина; 

-прибављање тумачења прописа(Параграф, секретаријат,Министарство..) 

-организација генералног спремања школе током зимског распуста. 

 

ФЕБРУАР 

 

-припрема седнице Школског одбора, 

- израда дупликата јавних исправа; 

-провера веродостојности јавних исправа; 

-израда решења о годишњем одмору (други део); 

-израда разних решења о правима,обавезама и одговорностима ученика; 
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-прибављање тумачења прописа(Параграф, секретаријат,Министарство..), 

-издавање разних потврда запосленима и ученицима. 

 

МАРТ 

 

-припрема седнице Школског одбора и израда записника; 

-припрема прославе Дана школе; 

-израда нацрта Правилника о награђивању запослених; 

-израда нацрта Правилника о евидентирању и праћењу друштвено-корисног,односно хуманитарног 

рада  ученика и извештавање о његовим ефектима; 

-прибављање тумачења прописа(Параграф, секретаријат,Министарство..); 

-израда дупликата јавних исправа; 

-провера веродостојности јавних исправа; 

-израда разних решења; 

-припрема документације у вези са спровођењем процедуре око радова на канализационој мрежи. 

 

АПРИЛ 

 

-припремање и израда записника са седнице Савета родитеља, 

-припремање и израда записника са седнице Школског одбора, 

-сређивање персоналних досијеа; 

-израда дупликата јавних исправа; 

-провера веродостојности јавних исправа; 

-израда разних решења; 

-прибављање тумачења прописа(Параграф, секретаријат,Министарство..); 

-одлагање рока по записнику санитарне инспекције; 

-организација рада помоћног особља. 

 

МАЈ 

 

-Спровођење поступка  израде листе технолошких вишкова, 

-прибављање тумачења прописа(Параграф, секретаријат,Министарство..) 

-израда решења о годишњем одмору за ваннаставно особље; 

-израда дупликата јавних исправа; 

-провера веродостојности јавних исправа; 

-израда решења о правима,обавезама и одговорностима ученика; 

-израда решења о правима,обавезама и одговорностима запослених. 

 

ЈУН 

-припрема и израда записника  са седнице Школског одбора, 

-припрема решења за прегледаче, супервизоре, за приговоре приликом организовања завршног 

испита, 

-израда решења за годишње одморе наставно особље; 

Поред послова наведених по месецима секретар је обављала и послове који се односе на редовне и 

ванредне инспекцијске прегледе, слање ПРМ образаца, слање дописа Секретаријату и Министарству, 

захтеви за тумачење правних норми, праћење прописа као и израда општих аката школе.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЧУНОВОДСТВА 

Почетком школске године урађене су измене матичних података радника који су имали промене, 

или у норми ангажовања или у разредном старешинству, послате Министарству просвете и 

Министарству финансија-управи за трезор. 

У септембру, спроведена је мала набавка за опремање школе, набавку наставних средстава на 

основу захтева стручних већа. 

У  октобру је урађен финнсијски извештај за период јануар-септембар текуће године и поднет 

Министарству просвете. 

Издвојена су средства за стручно усавршавање наставника. 

У јануару је урађен финансијски извештај за период јануар-децембар 2018. и предат Министарсву 

финансија-управи за трезор и Министарству просвете. Такође је урађен и извештај за Градски 

секретаријат за образовање за исти период о одобреним средствима и утрошцима. 

У току априла урађена је у рачуноводству апликација за слање платних листића радницима на 

емаилове радника, јер управа за трезор није била у могућности да ову апликацију испоштује, јер им 

програмси то није могуће. 

 

У јулу је урађен финансијски извештај за период јануар-јун 2019.године и предат Министарству       

просвете.  

Такође је урађен и извештај за Градски секретаријат за образовање за исти период о одобреним   

средствима и утрошцима. 

По захтеву Министарства просвете урађени су финасијски планови за 2020.годину,2021 годину и  

2022.годину са следећим садржајима: 

- Текући издаци 

- Додатна средства 

- Захтеви за додатне основна средства 

- Остали приходи 

- Табела плате 

Ови планови су предати у јулу 2019.године ради израде планова код директних корисника 

буџетских средстава, јер смо ми индиректни корисници. 

Испаћне су по захтевима солидарне помоћи радницима : Голеш Оливери, Величковић Наташи, 

Карић Весни, Новаковић Љиљани и Ђуришић Милици . 

У августу је исплаћена и отпремнина радницима Перић Ствеи и Ковачевић Милисаву . 

Укупно је у овом периоду урађено 20 јавних набавки по законској  процедури. 
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Током целокупног периода вођена је програм ИСЕБ са Градским секретаријатом о енергетској 

ефикасности у школама, јер се попуњавају подаци о утрошку струје, лож уља и воде, како 

количински тако и финансијски. 

Редовни текући послови око плаћања услуга и материјала преко портала ЦЕНТРАЛНИ 

РЕГИСТАР ФАКТУРА, израде плата, преко потала ТРЕЗОРи портала ПОРЕСКА УПРАВА, 

израде матичних евиденција запослениг, преко портала ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 

ЗАПОСЛЕНИХ-Министарство финансија, накнада- боловања преко 30 дана,преко ФОНДА ЗА 

ЗДРАВСТВО солидарних помоћи,преко Градског секретаријата, отпремнина,преко 

МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ штета итд су актуелни сваког месеца. 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 

 

Активности/теме Начин реализације 
Време 

реализације 
Индикатори 

I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Учествовала у изради развојног 

плана школе за период од 3 године 

Анализа, договор, 

састанци тимова 

у октобру 

2018. 
Урађени РПШ 

Учествовала у припреми  концепције 

годишњег плана рада установе. 

Анализа, договори са 

Тимом за израду 

ГПРШ и осталим 

тимовима на нивоу 

школе 

Септембар Урађен ГПРШ 

Учествовала у изради годишњег 

плана рада и његових појединих 

делова  

Израда акционих 

планова у складу са 

Законом о основама 

система и 

образовања.   

Септембар 
Израђени 

планови 
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Израда плана додатне и допунске 

наставе и плана рада слободних 

активности наставника и плана 

отворених врата , план писмених и 

контролиних вежби 

Табеле о плану рада.. Септембар 
Израђени 

планови 

Припремање годишњег програма 

рада и месечних планова рада 

педагога 

Израда планова у 

складу са 

правилником рада  

стручних сарадника 

у току 

школске 

године 

Израђени 

планови 

Припремање плана сопственог 

стручног усавршавања и 

професионалног развоја 

Извештаји и израда 

плана  

у току 

школске 

године 

Спремање 

документације 

Учествовала у изради ИОП-а и 

евалуацији ИОП-а 

Израда ИОП-а, 

договор са члановима 

стручним тимом за 

инклузивно 

образовање 

Појединачни 

састанци 

малих тимова( 

са родитељима 

и 

наставницима) 

и састанци 

глобалног 

тима за иоп 

Израђени 

планови 

Припремање плана посете педагога 

васпитно-образовним активностима  

у школи. 

Анализа, договор са 

стручним већем, 

педагошким 

колегијумом, 

одељењским 

старешинама 

у току 

школске 

године 

План посета, 

Обрасци за 

посматрање и 

вредновање 

школског часа, 

Протоколи за 

посматрање 

часова 

Пружала помоћ наставницима, 

посебно приправницима  при изради 

годишњих и месечних планова рада 

редовне наставе уз примену 

образовних стандарда. 

Договор, израда 

планова 

у току 

школске 

године 

Израђени 

планови 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Евидентирала и пратила годишње и 

месечне планове наставника 

Договор, вођење 

евиденције 
Континуирано 

Евиденција о 

плановима 

наставника 

Посећени часови, праћење 

прилагођавања ученика I разреда, 

праћење рада приправника, ученика 

са сметњама у развоју, понашању, 

ученика укључених у инклузивно 

образовање 

Посећени часовима У току године 

Обрасци за 

посматрање и 

вредновање 

школског часа, 

Протоколи за 

посматрање 

часова 

Посећени часови редовне наставе по 

плану као и  угладни часови 
Посете часовима У току године 

Обрасци за 

посматрање и 

вредновање 

школског часа, 

Протоколи за 

посматрање 
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часова 

Учествовала у истраживањима која 

се спроведе у оквиру 

самовредновања рада школе -

припремала уптинике за 

истраживање 

-спроводила истраживања 

Анализирала и презентовала 

резултате истраживања на већима, 

савету родитеља..  

Договор са Тимом за 

самовредновање, 

израда инструмената  

По потреби 
Резултати 

самовредновања 

Спроводила више истраживања (о 

интересовањима ученика за секције; 

о клими – етосу у школи; о 

професиоланим интересовањима 

ученика; о квалитету наставе; о 

мишњеу родитеља из области 

постигнућа ученика) 

Анкетирање, 

упитник, скала 

процене 

Током 

школске 

године 

Попуњени 

упитници, 

резултати 

остраживања 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Пружала стручну помоћи 

наставницима са циљем 

унапређивања квалитета васпитно-

образовног рада - увођења  

иновација, коришћења савремених 

метода и облика рада, угледних 

часова и примера добре праксе 

Договор, pазговор, 

консултација,  

Током 

школске 

године 

Евиденција о 

сарадњи са 

наставницима 

(Дневник рада) 

Дражала пп презентације за 

наставнике, на наствничком већу  
презентација 

Током 

школске 

године на 

већима 

Записник са 

наставничког 

већа, 

презентације 

Пружала подршке наставницима у 

планирању и реализацији 

непосредног образовно-васпитног 

рада са децом, односно ученицима, а 

нарочито у области прилагођавања 

рада образовно-васпитним 

потребама детета, односно ученика; 

избора и примене различитих 

техника учења; ефикасног 

управљања процесом учења 

Разговор, 

консултације 

организовани 

прегледи педагошке 

документације  

Током 

школске 

године 

Записници и 

књига 

евиденције 

ученика 

Саветовала је наставнике у 

индивидуализацији васпитно-

образовног рада, односно наставе на 

основу уочених потреба, 

интересовања и способности 

ученика 

Договор, 

консултације, 

разговори са 

одељенским 

старешинама 

Током 

школске 

године 

Састанци, 

разговори, 

евиденција 

(дневник рада) 

Оснаживала наставника да 

препознају способности, 

интересовања и склоности ученика 

Одржано предавање 

са предметним 

наставницима 

У јануару 

2019. 

Фотографије, 

презентације. 
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које су у функцији развоја 

професионалне каријере ученика 

Пружала подршку наставницима у 

раду са родитељима, односно 

старатељима 

Разговори, договори, 

израда и праћење 

плана рада и плана 

побољшања 

Током 

школске 

године 

Записник у 

дневнику 

педагога о 

обављеним 

разговорима  

Оснаживала наставника за тимски 

рад кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких задатака, 

кроз координацију активности 

стручних већа, тимова и комисија 

састанци стручних 

већа 

Током 

школске 

године 

Записници 

Пружала подршку наставницима 

менторима и саветодавни рад са 

приправницима у процесу увођења у 

посао приправника. 

Договори и разговори 

са приправницима и 

пружање помоћи  

Посета часова 

Током 

школске 

године 

Дневник рада 

Пратила вођења педагошке 

документације наставника 

праћење педагошке 

документације 

Током 

школске 

године 

Педагошка 

документација 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Учествовала у праћењу процеса 

адаптације и подршци деци првог 

разреда 

Посета часова првих 

разреда и разговор са 

ученицима на тему 

саналажења у новој 

средини 

На почетку 

школске 

године 

Дневници 

Прављење ученичких досијеа 

Прикупљање 

података о ученицима 

који имају лоше 

постигнуће или 

васпитно 

дисциплинске мере. 

у првом 

полугодишту 

Упитници 

намењени 

родитељим 

ученика првог 

разреда 

(подељени 

одељењским 

старешинама) 

Саветодавни рад са ученицима  

Разговори са 

ученицима 

инвидуални, у малим 

групама и са целим 

одељењем 

континуирано 

Обављени 

разговори, 

двеник педагога 

Пружала подршку деци, односно 

ученицима за које се обезбеђује 

васпитно-образовни рад по 

индивидуалном образовном плану, 

односно који се школују по 

индивидуализираној настави и 

индивидуалном образовном плану 

Разговори и договори 

са тимом за инклузију 

У току 

полугодишта 

Обављени 

разговори 

Пружаала подршку ученицима из 

осетљивих друштвених група 

Разговори са 

ученицима, сарадња 

са другим установама 

(психолози, центар за 

социјални рад) 

У току 

полугодишта 

Дневник 

педагога 
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Одржала радионице за ученике на 

тему технике учења за ученике 

првих и једног другог разреда 

Радионице 
У току првог 

полугодишта 

Дневник рада, 

записници 

Координирала радионице у 1-1 

разреду поводом инцидента међу 

ученицима на тему вршњачког 

насиља 

Презентација ученика 

на тему: од игре до 

повреде 

Новембар 

2018. 
презентација 

Спровела истраживање на тему 

професионалних интересовања 

ученика четвртог разреда 

Упитник Октобар 2018. 

Попуњени 

упитници, 

резултати 

истраживања 

презентовани на 

Наставничком 

већу 

Одржала радионице за ученике 

четвртог разреда на тему каријерног 

вођења  

Радионице Јануар 2018. 

Фотографије, 

материјал с 

радионице 

Водила ученички парламент: 

Реализовала с парламентом 

хуманитарну акцију спортски 

турнир чији је циљ био прикипљање 

средстава за помоћ деци у 

Прихватилишту за децу Београда 

сарадња са 

ученичким 

парламентом  

У току 

школске 

године Записник о раду 

парламента 

Учествовала 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 

Разговори са 

учеником , 

родитељима-

старатељима,одељењс

ким старешинама 

У току 

школске 

године 
Евиденције 

разговора 

Организовала предавање МУП-а 

одељења за малолетничку 

деликвенцију на тему безбедност и 

одговроност ученика 

Сарадања са МУп-ом 

Новембар 

2018. Записници 

радила на отклањању педагошких 

узрока проблема у учењу и 

понашању 

Разговори са 

ученицима, 

наставницима 

Континуирано Евиденција о 

раду са 

ученицима 

Организација и вођење ученика на 

предавање на Фефи 
Предавање  

Новембар 

2018. фотографије 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Водила саветодавни рад са 

родитељима ученика ради 

упућивања у поступке решавања 

и разумевања проблема ученика 

(индивидуални рад). 

Упућивала родитеље на 

релевантне институције (дом 

здравља, психолошка помоћ..) 

Разговор, договор 
Континуирано 

по потреби 

Евиденција рада 

са родитељима 
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Обавњала саветодавни рад и 

усмеравање родитеља, односно 

старатеља чија деца врше 

повреду правила понашања у 

школи и којима је одређен 

појачани васпитни рад 

Разговор, предавање, 

дискусија у сарадњи са 

другим установама 

Током 

школске 

године 

Записници са 

састанака 

Сарађивала са саветом 

родитеља, информисање 

родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на 

савету 

Размена, информисање, 

презентације 

Током 

школске 

године 

Записници, 

презентације 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Сарађивала са директором на 

заједничком планирању активности, 

изради стратешких докумената 

установе, анализа и извештаја о раду 

школе 

Редовна размена 

информација 
Континуирано Евиденција 

Сарађивала са директором у 

организовању трибина, предавања, 

радионица за ученике, запослене и 

родитеље 

Редовна размена 

информација 
Континуирано Евиденција 

Сарадња са директором по питању 

приговора и жалби ученика и 

његових родитеља, односно 

старатеља на оцену из предмета и 

владања 

Редовна размена 

информација 
Континуирано Евиденција 

Сарађивала са директором у оквиру 

рада стручних тимова и комисија и 

редовна размена информација 

Разговори  

Током 

школске 

године 

континуирно 

Дневник рада 

педагога и 

белешке 

директора 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Учествовала у свим седницама  

Наставничког већа 

На три већа презентовала ПП 

презентацијом, једно о развојном 

плану школе, друго о резултатима 

истраживања, треће о семинару и 

приручнику с радионицама.. 

давање саопштења, 

информисање о 

резултатима 

обављених анализа, 

прегледа, 

истраживања и 

других активности од 

значаја за образовно-

васпитни рад и јачање 

васпитачких односно 

наставничких 

компетенција 

Наставничка 

већа 

Записници већа 

Учествовање у раду тимова, 

стручних и одељењских већа, 

актива, Педагошког колегијума  

Током године 

Записници 

Извештаји 

Предлагала мере за унапређивање 

рада стручних органа установе 

Анализа стања кроз 

састанке Педагошког 

колегијума, већа, 

актива, тимова 

Током године 

Записници 

Извештаји 
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Учествовала у раду ученичког 

парамалента 

Заказивала састанке, помоћ око 

вођења, записника, информисање 

ученика о разним пројектима, 

активностима. Организација посете 

Прихватилишту за децу Београда, са 

предтсвницима пармелента. 

Састанци парлеманта, 

презентације, 

радионице, посете 

другим установама. 

Током 

школске 

године 

Записници 

 

Учестовала у раду тимова: 

1. развојно планирање школе,  

2. самовренодвање 

3.заштита од дискриминације, 

насиља.. 

3.инклузија 

4.обезбеђивање квалитета рада 

школе 

Рад на конкретним 

задацима актуаленим 

Израда Развојног 

плана, истраживања 

за смовредновање, 

радоинице за тим за 

заштитуод насиља... 

Током године  
Записници 

тимова 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарађивала са образовним, 

здравственим, социјалним и другим 

институцијама значајним за 

остваривање циљева образовно-

васпитног рада  

Договор, разговор по потреби 
Записници са 

састанака 

Праћење рада Педагошког друштва 

Србије 
Путем интеренета   

Учествовала у активностима 

струковног удружења (Републичка 

секција стручних сарадника Србије). 

Посета секције 

стручних сарадника 

Посећена 

секција 

Потврда о 

учешћу 

Сарадња са стручним сарадницима 

који раде у другим установама, пре 

свега педагозима у образовању 

Договор, разговор по потреби  

Сарадња са организацијом АИСЕК и 

координисање активности у школи, 

у циљу промоције њихових 

пројетака  

Стални конкакт 

писаним, и 

телефонским оутем с 

оредствницима 

Аисека,  

Организација груопа 

ученика који слушају 

презентације 

Координисање 

прикупљања података 

о сахгласности 

родитеља за учешће у 

радионицама и 

давање повратне 

информације 

АИСЕКУ. 

Током целе 

школске 

године у више 

наврата 

Маилови, 

записници рада 

ученичког 

пармелнта, 

дневник 

педагога 

Сардња са инспекторима МУП-а и 

инциирање предавања у нашој 

школи 

Позив, договор о 

релизацији и тему, 

организовање групе 

ученика којима је 

У птвом 

полугодишту, 

више 

предавања 

Дневник 

педагога 
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намењено предавање. 

Сарадња са Центром за социјални 

рад 

Дописи центру у вези 

конкретних ученика 

Током године 

по потреби 
Дописи 

Сарадња са Домом здравља, 

севтовалиштем за младе 

Ученици посећују 

радионице 

Упућивање ученика 

који показују ризично 

понашање и менталне 

проблеме 

психолозима у 

саветовалиште за 

младе. 

Током године 

по потреби 

Дневник 

педагога 

Успостваљање сарадње са центром 

за таленте, ради планирања 

спровођења еивохих активности у 

будућем периоду 

Примљен допис о 

истраживању које 

спроводи центар а 

након тога 

разгговорм 

договорени кораци за 

даљу сарадњу. 

У другом  

полугодишту 
Допис 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Водила евиденцију о сопственом 

раду  
евиденција Континуирано  Дневник рада 

Водила евиденцију о извршеним 

анализама, истраживањима, 

посећеним активностима, односно 

часовима  

Бележење, писање 

извештаја 
По потреби Евиденције 

Прикупљала података о ученицима и 

чување  материјала који садржи 

личне податке о  ученицима 

Прикупљање 

информација, писање 

извештаја 

Свакодневно Извештаји 

Стручно се усавршавање 

 

Семинари: 

1. Делотворно и ефикасно 

уоправљање школом (24 сата), Гиз 

2. Каријерно вођење и саветовање 

(24 сата), Гиз 

3. Мултимедијални садржаји у 

функцији образовања  (24 сата) 

4. Програм Y – млади- Иновативни 

приступ у превенцији родно 

заснованог насиља и промоцији 

здравих стилова живота младића  и 

девојака   (24сата)   

Предавање: 

 Синдром стреса и управљање 

стресом, Фефа, Владимир Боровница 

Прибављање 

материјала, учешће 

на семинарима, 

едукацијама 

Током првог 

полугодишта 
Сертификати  
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предавач 

Конференција:  

-Средња школа, место где све 

почиње, Иницијатива младих за 

људска права 

- Присуство на две секције стручних 

сарадника Србије. 

 

Предавање у школи: 

Вештине, знања и технике за 

превенцију родно заснованог 

насилног и дискриминативног 

понашања у шл. средини 

 

Сертификат за учешће на 

регионалном такмичењу 

ученичких компанија, у оквиру 

програма Достигнућа младих 

  
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 

Извештај обухвата активности које су део васпитно- образовног процеса школе чији је 

основни циљ развијање љубави према књизи, као и оспособљавање ученика  за самостално 

коришћење разних извора сазнања  и различитих врста информација у свакодневном животу и 

раду.  

У том циљу 18. септембра 2018. одржан је састанак библиотекара са наставницима српског 

језика и књижевности где је договорено да је потребно да се још више ангажујемо да бисмо 

мотивисали ученике  да више читају и помогнемо да  схвате да се само читањем може изградити 

богат и садржајан језик . Наставници ће бити захтевнији и упорнији , а  библиотека увек отворена 

за дистрибуцију различитих информација и развијање навика за чување, заштиту и правилно 

руковање књижном грађом. У циљу успешног рада библиотеке направљен је и Годишњи план рада 

библиотеке  који може да има и незнатне измене. У току овог месеца учлањено је 5 одељења 1. 

разреда и отворени су нови картони  за 15 одељења старијих разреда . Издато је укупно 472  

ученичка картона и  неколико картона за наставнике и остале запослене. У школи је обележена и 

стогодишњица Првог светског рата мањом изложбом под називом: ,, Српска књижевност за велики 

рат“ са циљем  да представи наше најзначајније ствараоце чији је живот био обележен тим ратом.   

У четвртак ,26.октобра, организован је групни одлазак ученика на Међународни београдски 

сајам књига . У октобру су  реализовани сви текући послови око изнајмљивања и враћања књига 

који су предвиђени за овај месец. Често се јављају потешкоће у враћању књига библиотеци које 

ученици ,неретко, враћају после  2-3 или неколико месеци па и година и поред сталних подсећања. 

Било би  корисно да се донесе одлука Наставничког већа да се сведочанства не издају ученицима  

док не врате узајмљене књиге . Има, наравно вредних и одговорних ђака, правих заљубљеника у 

писану реч, који  пронађу за свој књижевни укус  и  књигу мимо оних прописаних настaвним 
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програмом. Неколико ученика је извесно време проводило разгедајући и читајући књиге где су од 

библиотекара добили конкретне смернице усменим путем где се шта налази у библиотеци.  

У новембру и децембру је исконтролисан књижни фонд и неколико пута  подељене опомене 

разредним старешинама за ученике који нису вратили књиге  на време. Оспособљено је 20 

оштећених књига за читање.Реализовани су и сви свакодневни уобичајени послови. У оквиру 

друштвено корисног рада један ученик другог разреда је  са задовољством 11 дана по сат времена 

проводио у библиотеци. Сређивао је књиге , уписивао називе књига и њихових аутора, водио 

конверзацију са библиотекаром и  читао поучне текстове и износио своје утиске и запажања. 

Књижни фонд је обогаћен са још шест добијених књига на поклон. 

Изнајмљено је више књига које ће ученици користити за читање преко зимског распуста. 

Организована је мања изложба у просторијама школе поводом школске славе Св. Саве и подељене 

књиге на поклон успешним ученицим. На састанку библиотекара са наставницима српског језика и 

књижевности  одржаном 28.1.2019. поред осталог, анализирана је и статистика читања књига за ово 

полугодиште. Утврђено је  да се укупан  број изнајмљених књига повећао  за 100% у односу на 

раније године. Међутим забрињава  минималан број изнајмљених књига у појединим одељењима 

првог и четвртог разреда. После честих разговора са ученицима и разредним старешинама стање се 

поправило. 

У фебруару је оспособљено још десет старих књига за читање. 

У марту су успешно обављени сви уобичајени свакодневни послови. Припремана је 

документација за општинско такмичење из српског језика и књижевности одржаног, 3.3.2019. 

На састанку са наставницима српског језика и књижевности, 18.4. 2019. договорено је да и 

поред тога што већина данашњих ученика недовољно чита упорно изналазимо начине за развијање  

читалачких навика и љубави према књизи како бисмо на тај начин утицали на повећање квалитета 

живота наших ученика.  

У мају су у библиотеци припремани тестови и остали документи за такмичење из страних 

језика одржано, 18.5.2019. у нашој школи. Подељене су  опомене ученицима за враћање 

изнајмљених књига. Припремане су табле за обележавање сваког дрвета које су традиционално 

засадили овогодишњи матуранти. Неколико ученика је затражило помоћ  од библиотекара око 

израде завршних и матурских радова и наравно добили детаљна упутства и објашњења. Један 

ученик се припремао за пријемни испит за упис на ФДУ. Додељене су књиге на поклон ученику 

генерације, најбољем спортисти за ову шк. годину и свим одличним ученицима завршних разреда.  

Добили смо 15 књига на поклон од ванредних ученика у јуну.Свим одличним ученицима су 

поклоњене књиге. 

Библиотека излази  у сусрет ученицима и наставницима расположивим библиотечким 

фондом у свакодневном раду и  приликом разних манифестација (организовања такмичења из 

разних предмета,дана св.Саве, дана школе и ...).Компјутер и штампач и помоћ библиотекара су 

доступни свима.  Књиге су изнајмљивали и неки ванредни ученици. 

Наше ангажовање је било успешно. Ове годинеје интересовање за књиге било је веће за 

100%. у односу на прошлу годину. 



 86 

Књижни фонд  би требало обогатити  савременим писцима, као и новим издањима из 

области језика . 

 Предлог мера  за унапређење делатности школске библиотеке је: више разумевања, сарадње 

и захтева Стручних већа у погледу набавке књига. 

Очекујем да се то догоди наредне школске године. 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

 

Стручно веће Руководилац 

Српски језик и књижевност Раде Бојић 

Страни језик Татјана Ћесаревић 

Математика Марија Нешковић 

Друштвене науке Сретен Петковић 

Електротехника и природне науке Павлинка Александрова 

Машинство  Небојша Милојевић 

Физичко васпитање Милисав Ковачевић 

Практична настава Љубиша Бабић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА  

СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ  

 

ЧЛАНОВИ : 

 

1. Раде Бојић, председник Стручног већа 

2. Нада Страхинић 

3. Горан Богдановић 

 

Реализованe активности Време реализације и носиоци активности  

1.  Формирано је Стручно веће наставника српског 

језика и књижевности.За председника и 

записничара је изабран Раде Бојић.  

Усвојен је план рада Стручног већа. 

Усвојен је план стручног усавршавања и сарадња  

са тимовима. 

Евидентирани су ученици првог разреда којима је 

потребна додатна помоћ. 

Усклађени су критеријуми оцењивања. 

Извршено је иницијално тестирање ученика првог и 

трећег разреда 

Септембар 2018.  

 

Председник и чланови Стручног већа 

Тим за вредновање и самовредновање 

Тим за инклузивно образовање 

Педагошко-психолошка служба 

 

 

18. септембар 2018. 

Чланови Стручног већа 

2. Урађен је план допунске наставе. 

Изабран су наставници за извођење 

огледног/угледног часа – Раде Бојић, Нада 

Страхинић и Горан Богдановић. 

24.октобар 2018. 

Председник и чланови Стручног већа 

Тим за вредновање и самовредновање 

Тим за инклузивно образовање 
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Донесене су мере за индивидуализацију наставе и 

процедура за израду ИОП-а. 
Педагошко-психолошка служба 

3. Анализиран је успех на крају првог 

класификационог периода – резултати нису на 

нивоу очекиваног. 

Донесене су мере за побољшање успеха – појачан 

педагошки рад, допунска настава, мотивисање 

ученика, сарадња са родитељима. 

Поднет је извештај о реализацији допунске наставе. 

Одржан је угледни час Велики рат и српска 

књижевност, 9.11.2018. (Горан Богдановић) 

16. новембар 2018. 

 

Председник и чланови Стручног већа 

Тим за вредновање и самовредновање 

Тим за инклузивно образовање 

Педагошко-психолошка служба 

4.  Анализирана је реализација наставних планова, 

који су остварени у потпуности. 

Поднет је извештај о стручном усавршавању, као и 

извештај чланова Већа укључених у рад школских 

тимова. 

Размотрене су педагошке ситуације изнете на 

педагошком колегијуму. 

 

13.  децембар 2018. 

 

Чланови Стручног већа 

 

5. У разговору са родитељима истакнута је потреба 

активнијег укључивања у наставни проце у циљу 

побољшања успеха ученика. 

Извештај о реализацији стручног усавршавања 

чланова Стручног већа. 

Припрема програма за Светосавску академију. 

 23. јануар 2019. 

 

Чланови Стручног већа 

Педагошко-психолошка служба 

Родитељи ученика 

Тим за вредновање и самовредновање 

  

6. Анализиран је успех ученика на крају првог 

полугодишта,реализација редовне, допунске и 

додатне наставе и размотрене су мере за 

побољшање успеха. 

 Поднет је извештај о раду чланова Стручног већа 

ангажованих у другим школским тимовима. 

Наставници Стручног већа су активно учествовали 

у промоцијама и презентацијама школе. 

Организација Општинског такмичења Књижевна 

олимпијада за ученике средњих школа 

Март 2019. 

Чланови Стручног већа 

 

 

1-3. март 2019. 

Нада Страхинић, Горан Богдановић, Раде Бојић 

7. Анализиран је успех на крају трећег 

класификационог периода. 

Донесене су мере за побољшање успеха – појачан 

педагошки рад, допунска настава, мотивисање 

ученика, сарадња са родитељима. 

Поднет је извештај о реализацији допунске 

наставе.Размотрена је документација о успеху 

ученика. 

Поднет је извештај о раду чланова Већа који су 

укључени у рад других школских тимова. 

Предложене су и усвојене теме за матурски испит. 

9. мај 2019. 

 

Чланови Стручног већа 

Тим за инклузивно образовање 

Педагошко-психолошка служба 

Тим за вредновање и самовредновање 

 

 

8. Анализиран је успех ученика на крају наставне 

године,реализација редовне, допунске и додатне 

наставе и размотрене су мере за побољшање успеха. 

Анализиран је рад Стручног већа. 

Реализован је матурски испит. 

Извршене су припреме за план рада Стручног већа 

за школску 2019/2020. годину. 

Донет је предлог поделе часова. 

Израђени су програми за Годишњи план школе.  

Јун/јул 2019. 

Чланови Стручног већа 

Педагошко-психолошка служба 
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Извештај о реализацији стручног усавршавања 

чланова Стручног већа. 

Преглед тестова на завршном испиту- Нада 

Страхинић, Раде Бојић и Горан Богдановић 

Упис ученика у први разред. 

 

 

 

9-10. јул 2019., Раде Бојић 

11. Усвојен је Извештај  о раду Стручног већа за 

школску 2018/2019. 

Усвајање Годишњег плана рада Стручног већа за 

школску 2019/2020. годину. 

Август 2019. 

Чланови Стручног већа 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

 

ЧЛАНОВИ : 

 

1. Врачарић Сања 

2. Живановић Наташа 

3. Ћесаревић Татјана 

 

 

 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

Реализованe активности 
Време реализације и носиоци 

активности  

  

1. Усвајен је план и програм рада Стручног већа. Септемб р, сви чланови већа 

2. Постигнут је договор о изради месечних планова 

рада. 
Септембар, сви чланови већа 

3. Извршена је анализа поправних испита- сби 

ученици који су пали на поправни савладали су 

градиво. 

Септембар, сви чланови већа 

4. Израђен је план писмених и контролних задатак  

који је реализован. 
Септембар, сви чланови већа 

5. Израђен је план допунске и додатне наставе који је 

реализован током целе године. 
Септембар, сви чланови већа 

6. Изабрана је комисија за ванредне испите- Сања 

Врачарић и Татјана Ћесаревић. 
Септембар, сви чланови већа 

7. Постигнут је договор о изради планова за ученике 

који раде по ИОП-у и реализован је. 
Септембар, сви чланови већа 

8. Постигнут је договор о изради иницијалних 

тестова као и о анализи након израде истих и 

реализован је- подаци су уписани у педагошку 

документацију свих чланова већа. 

Септембар, сви чланови већа 

9. Постигнут је договор о сарадњи чланова Стручног 

већа са тимовима кад год се укаже потреба за тим, 

током целе године и реализован је у потпуности. 

Октобар, сви чланови већа 

10. Није реализован план да се ученици воде  на 

представу Макбет на енглеском језику, због лоше 

организације глумачке екипе, која је на себе 

преузела комплетну организацију и није доставила 

Октобар, Татјана Ћесаревић 
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податке позоришту благовремено, што ће бити 

исправљено следеће године кроз дирекну 

комуникацију са њима. 

11. Дат је предлог о стручном усавршавању 

наставника о чијој реализацији постоје подаци у 

личним извештајима наставника. 

Октобар, сви чланови већа 

12. Избор ученика за такмичење- није било 

заинтересованих ученика за државно такмиљење 

на којем могу да учествују само ученици четврте 

године, али у мају је реализовано Willkommen 

такмичење у нашој школи. Учествовали ученици 

првог и другог разреда. 

Октобар, Сања Врачарић, Мај, 

Татјана Ћесаревић 

13. Вођен је разговор о у едначавању критеријума 

оцењивања и послат извештај о томе кроз 

записник. 

Новембар, сви чланови већа 

14. Извршена је анализа постигнутих резултата на 

крају првог тромесечја. 
Новембар, сви чланови већа 

15. Извршена је анализа остварености наставних 

планова, допунске и додатне наставе- све је скоро 

  потпуности релизовано, одступања су 

минимална. 

Новембар, сви чланови већа 

16.  Израђен је план о побољшању успеха ученика. Новембар, сви чланови већа 

17. Извршена је евиденција употребе наставних 

средстава. 
Новембар, сви чланови већа 

18. Извршена је анализа успеха ученика кроз резултате 

постигнуте на писменим проверама. 
Децембар, сви чланови већа 

19. Урађена је припрема писмених задатака за крај 

првог полугодишта. 
Децембар, сви чланови већа 

20. Извршена је анализа постигнутих резултата на 

писменим и кон ролним задацима.  
Јануар, сви чланови већа 

21. Извршена је анализа остварености наставних 

планова- све је скоро у потпуности реализовано. 
Јануар, сви чланови већа 

22. Дат је предлог мера за побољшање успеха ученика- 

кроз већу посећеност допунске наставе и разговоре 

са родитељима. 

Јануар, сви чланови већа 

23. Извршена је анализа успеха на крају првог 

полугодишта. 
Фебруар/март 

24. Обављен је разговор  о посети семинарима, који су 

забележени у појединачним личним извештајима. 
Фебруар/Март 

25. Оба љена је анализа остварености планова 

израђених по ИОП-у и извршена корекција 

критеријума где је било потребно. 

Април 

26. Обављена је припрема ученика за такмичење.  
Април, Татјана Ћесаревић, Сања 

Врачарић 
27. Преиспитани су критеријуми оцењивања на нивоу 

већа. Мај, сви чланови већа 

28. Извршена је анализа постигнутих резултата на 

такмичењу и закључак је да су солидни.  
Мај, сви чланови Стручног већа 

29. Обављена је припрема за крај школске године кроз 

разговоре о уједначавању критеријума оцењивања 

и размену искустава. 

Мај, сви чланови Стручног већа 
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30. Извршена је анализа постигнутих резултата на 

крају школске године кроз упоређивање оцена по 

одељењима и разрађени су критеријуми оцењивања 

и усаглашени у великој мери. 

Јун, сви чланови Стручног већа 

31. Извршена је анализа остварености допунске 

и додатне наставе и закључак је да је све 

реализовано по плану али уз слабу посећеност 

ученика. 

Јун, сви чланови Стручног већа 

32. Извршена је анализа остварености наставних 

планова и програма- у потпуности реализовани. 
Јун, сви чланови Стручног већа 

33. Припремљена је и  реализована је припремна 

настава за ученике са негативним оценама, као и 

ученике који полажу разредни испит. 

Јун, Татјана Ћесаревић, Сања 

Врачарић 

34. Договор о писању  годишњег извештаја- сви 

чланови су допринели кроз благовремено слање 

података. 

Јун, Татјана Ћесаревић 

35.  Реализовани су  огледно-угледни часови како је 

планирано. 
Сања Врачарић, децембар, 

Татјана Ћесаревић, април 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ, 

 ПРОГРАМИРАЊА,  РАЧУНАРСТВА  И ИНФОРМАТИКЕ  

 

ЧЛАНОВИ : 

 

1.  Милица Мраовић, наставник математике;                                               

2. Љиљана Стојановић, наставник математике;                                                

3. Гордана Ралетић, наставник математике;                                                     

4. Марија Нешковић, наставник математике;                                                        

5. Весна Карић  наставник математике и програмирања;                                

6. Весна Милојевић, наставник математике и информатике;                      

7. Јованка Ковачевић, наставник  групе машинских  предмета и наставник рачунарства и 

информатике.  

8. Јелена Жупањац      наставник  групе машинских  предмета и наставник рачунарства и 

информатике. 

  

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

Реализованe активности Време реализације и носиоци активности  

  

      На основу поделе часова   на 1. сед. Од.в.. 

конструисано је Стручно веће математике, 

програмирања, рачунарства и информатике. 

Стручно веће сачињавају следећи професори: 

Милица Мраовић наставник математике, 

наставу математике реализовала у одељењима 

IV5,  IV3,  III1, III2  

Љиљана Стојановић наставник математике, 

наставу математике реализовала у одељењима 

II1, II4,  IV4, IV2, IV1  

 

 

Септембар 2018. године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа и 

директор школе. 
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Ралетић Гордана наставник математике, 

наставу математике реализовала у одељењима  
III4, I1, I5, II3 изабранa погл. мат.IV4  и нумеричку 

мат. у IV1 

Карић Весна наставник  математике и 

програмирања,  наставу математике реализовала 

у одељењу  I4 и програмирање у  II3 ,III4 и рач.и 

информатика у   I4 ,   

Нешковић Марија наставник математике,  

наставу математике реализовала у одељењима II5, 

II3, I2,  I3 III3, III5 и изабранa погл. мат. у III3.  
Милојевић Весна наставник математике и рач.и 

информатике, реализовала рач.и информатика у  
I1,  I3   и   I5   и програмирање у II2 и IV5    

Ковачевић Јованка, наставник стучних 

пред.машинства, реализовала наставу рач.и 

информатика у  I1, I2,  I3 и   I5,  

Чланови Стр.већа су једногласно изабрали  

руководиоца  Марију Нешковић и записничара 

Љиљану Стојановић.  

      План рада Стручног већа је формиран  на 

основу извештаја рада Тима за самовредновање, 

Тима за развојно планирање и на основу 

реализованих активности у предходној години  

уз сугестије директора школе и активности 

чланова већа  у школским тимовима. План је у 

складу са школским програмом  и  једногласно је  

усвојен на 1. сед. Од.в.. 

    Септембар 2018. године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа 

који су чланови  Стручног актива  за развојно 

планирање, чланови Стручног актива за развој 

школског програма, Тима за инклузивно образовање, 

педагошка служба и директор школе. 

      На основу листе одобрених уџбеника 

Министарства просвете на 1. сед. Од.в. су 

изабрани  уџбеници према смеровима који се 

реализују шк.2018/2019.године.  Листа усвојиних 

уџбеника је  предата секретару школе. 

 

Септембар 2018. године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа 

      Ажурирање  глобалних и оперативних 

планова за школску 2018/2019.годину према 

школском плану  је извршено на 1. сед. Од.в..по 

предметима у сарадњи са Стручним активом  за 

развој школског програма.  Према подели часова 

за нову школску годину формиране су групе које 

су у дискусији прихватили   сугестије   

наставника, који су предавали предходне 

школске године. Наставне планове  су радили за 

предмет:             

-МАТЕМАТИКА  М. Нешковић, М. Мраовић, 

Љ. Стојановић, Г.Ралетић и В. Карић; 

-ПРОГРАМИРАЊЕ  В.Карић и В. Милојевић; 

-РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА В. 

Милојевић и Ј. Ковачевић 

 

Септембар 2018. године 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа, 

члан Стручног  актива за развој школског програма и  

 педагошка служба.  

      План писмених и контролних задатака је 

урађен на почетку шк. године према наставном 

плану и програму  и предат педагогу школе. 

Одељењске старешине су обавештене да је 

попуњен план писмених задатка у ев.књ. на 

Септембар 2018. године 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа, 

 педагошка служба и Од.старешине 
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стр.8.План из свих предмета је истакнут на 

огласној табли у зборници  а ученици су 

обавештени на школском сајту. 

      На почетку школске године направљен је 

распоред за сваког  професора у ком термину 

одржава допунску и додатну настану. Термини 

реализације  допунске и додатне наставе су 

одређени  у договору са ученицима а према 

распореду часова ученика и наставника.  

Педагошка служба је обавештена и стављено је 

обавештење о терминима на огласну таблу и на 

сајт школе. Од.старешине су  на родитељском  

састанку прочитали термине за математику  од 

предметног наставника. 

 

Септембар 2018. године 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа, 

 педагошка служба и Од.старешине 

    Чланови Стр.већа  на предлог директора 

школе  и школског педагога су изабрали  на 

почетку школске године да учествују у 

активностима  школских тимова за школску 

2018/2019.  и то у: 

-Тиму за инклузију је  Гордана Ралетић и 

руководилац тима  Весна Карић; 

-Тиму за планирање програма излета и  

екскурзија Руководилац тима је В. Милојевић 

-Тиму за заштиту од насиља, занимаривања и 

злостављања је Љ.Стојановић. 

-Сручни актив  за развојно планирање је Милица 

Мраовић и Марија Нешковић 

-Стручни актив за развој школског програма  је 

Јованка Ковачевић 

Члан ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА је  Марија 

Нешковић 

 
Септембар 2018. године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа 

који су чланови  Тима за инклузију, члан Тима за 

планирање програма излета и  екскурзија, члан Tима за 

заштиту од насиља,занимаривања и злостављања, 

чланови Стручног  актива  за развојно планирање, члан 

Стручнoг актива за развој школског програма, педагог 

и директор школе. 

      Сарадња Тима  за инклузију је остварена са 

Стручним већем у изради плана ИОП-а и њихову 

евалуацију. На 1.сас. Стр.в. добијена евиденција 

ученика, на 2.састанку евидентиран је план рада  

наставника математике који су на крају сваког 

кл.периода  Тиму  предали  извештај о 

постигнућима ученика који раде по ИОП-у,  

евиденција о постигнућима ученика  је у 

полугодишњем и годишњем  извештају   тима за 

инклузију (Љ. Стојановић за ученика IV-4 и Г. 

Ралетић за ученике II -3). Детаљни извештај о 

постигнућима на крају другог полугодишта  ради 

школски педагог Т.Прњавор  уместо руководиоца  

тима Весне Карић, која је била на  боловању од 

фебруара до краја школске године.  

 

Са Стручним активом  за развојно планирање 

током целе школске године се  развија 

унутрашња мотивација и самостваралаштво код 

ученика. Анализа сарадње  је рађена на 4,6 и 

10.сед. Стр.в. и потврђено је да су  постигнути 

У току школске године 2018/ 2019.  

(Септембар 2018.године, децембар  2018.године,     

март и јуни  2019.године )  

 

Руководилац и чланови Стручног већа, члан Тима за 

инклузију, чланови Стручног актива за развојно 

планирање, члан Стручног актива за развој школског 

програма.  
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резултати  у области  НАСТАВА И УЧЕЊЕ И 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА. 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ је реализовано кроз: 

-осавремењивање наставе савременим наставним 

методама и облицима рад,а 

-унапређење квалитета наставе увођењем и 

применом савремених средстава, 

-обучавање наставника за корижћење ИТ у 

настави. 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА је реализована: 

-оспособљавање ученика за постизање резултата, 

-организовање допунске наставе и 

консултативне наставе, 

-развијање мотивације ученика  унапређењем 

квалитета наставе применом нових савремених 

средстава и индивидуализавијом наставе код 

ученика са потешкоћама у учењу. 

 

У изради школског програма су учествовали сви 

чланови Стр.већа у сарадњи са Стручним 

активом за развој школског програма. У складу 

са  важећим плановима и програмима  су 

урађени  глобални планови  и реализација 

програма у настави. Ажурирање глобалних и 

оперативних планова урађено на 1.сед. Стр.в. 

     Евидентирање информација о ученицима код 

којих постоји потреба за неким обликом додатне 

подршке  на часовима  је формиран након  

иницијалног теста и првих провера знања 

ученика,  његове активности на часу и на основу 

анкете коју су спровеле Од.стар.где су родитељи 

забележили да је потребна индувидуализација из 

математике . Списак уч. који се упућују на 

допунску и додатну  је формиран  и  забележен  

у малом  дневнику након 1.сед. Стр.в. 

 
Септембар 2018. Године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа, 

Одељењски старешина, педагошка служба и директор 

школе. 

 

      Доношење мера за индивидуализацију 

наставе и процедура за израду ИОП-а је урађено 

након евидентирања  ученика  првог разреда на 

почетку школске године (на основу 

документације коју је добио Од.Старешина) и 

ученика код којих и даље постоји потреба за 

неким обликом додатне подршке (на основу 

њихових постигнућа  предходне године  на крају  

шк.г. применом плана индивидуализације 

предметног професора у сарадњи са  Тимом за 

инклузију и школским педагогом).  

У сарадњи са Тимом за инклузију, донете  су 

мера за индивидуализ.  наставе и процедура за 

израду ИОП-а Предметни наставници  су  

израђене планове предали Тиму за инклузију, 

што је потврђено на 2.седници Стр.већа. 

Октобар  2018. Године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа, 

руководилац   Тима за инклузију, Одељењски 

старешина, 

педагошка служба и директор школе. 

 

      Извештај о раду ученика по измењеним 

стандардима је урађен на крају прво и другог 

У току школске године 2018/ 2019.   

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа, 

руководилац   Тима за инклузију и педагошка служба. 
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полугодишта  на основу донетих  мера  за 

индивидуализацију наставе у  сарадњи са Тимом 

за инклузију, на основу процедура за израду 

ИОП-а по потреби,  као и на основу сугестија 

педагога школе и искуства професора који су 

успешно реализовали индивид.наставе 

предх,шк.г.  Настава за  евидентиране ученике na 

2.састанку  се  спровела  по плану и програму 

према њиховим могућностима.Предметни 

наставници  су предали и извештаје Тиму за 

инклузију који   је учествовао  у планирању и 

спровођењу наставе по ИОП-у у току школске 

године (евиденција о постигнућима ученика  је у 

полугодишњем и годишњем  извештају   тима за 

инклузију) 

 

     Укључивање чланова Стр.већа у пројекте 

МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУKE И 

ТЕХНОЛОШКИХ РАЗВОЈА   и СТРУКОВНИХ 

УДРУЖЕЊА је омогућено у јануару слањем   

рада  за  “Примери добре праксе средњих 

стручних школа Републике Србије“, НАШЕ 

УСПЕШНЕ ПРИЧЕ ПЛАТФОРМА ЕВРОПСКЕ 

ТРЕНИНГ ФОНДАВИЈЕ. Сви чланови су имали 

могућност да пошаљу рад и да се пријаве за 

израду пројекта Еразмус + програм, након 

информисања  о датиљима за пријаву и 

могућностима за учествовање на одржаном 

састанку 4.јануара 2019. увези пројеката, који је 

водила  дир.шк. Б.Стевановић. Присуствовале 

М.Мраовић и М. Нешковић, које су  на 5.седници 

обавестиле  остале чланове о активностима и 

могућим идејама за израду пројеката. Чланови 

Од.већа су обавештени и  обавештењем на 

огласној табли о детаљима пројекта у оквиру   

Еразмус + програм заједно са пријавом за 

учествовањем у пројекту  са могућношћу да се 

пријаве сви заитересовани за учествовање у 

изради и реализацији пројеката.  М.Нешковић  је 

послала кратак опис своје успешне приче 

Примери добре праксе средњих стручних школа 

Републике Србије, и  учествовала у радионици  за 

писање КА2 пројеката стратешких партнерстава 

која  се реализовала у фебруару   у Фондацији 

Темпус у оквиру ЕРАЗМУС + ПРОГРАМА. 

Чланове свог већа је на 6.седници  обавестила  

како изгледа писање пројеката за средње стручне 

школе. 

 

-На  Јавни позив  прослеђен у мају за чланове 

радних група за израду испитних материјала за 

образовне профиле у сручном образовању у 

оквиру припрема за спровођење завршних 

испита 2019/2020.године и државне матуре 

2020/2021.године уз подршку Пројекта 

Јануар-фебруар  2019.    

Мај.2019. 

  
Руководилац Стручног већа и  чланови Стручног већа, 

директор школе, педагошка служба.  
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„Унапређење квалитета образовања кроз 

увођење испита на крају средњег образовања“ 

није било пријављених чланова у првом року. 

Али због заинтересованости чланови већа, да се 

пријаве у  другом року   јавног  позива за израду 

испитних материјала,  на 9.седници се  се 

разматрало који задаци би били погодни. 

      Анализирање и усклађивање  критеријума 

оцењивања, са освртом на правилник оцењивања 

и према стандардима је урађен у сарадњи 

предметних професора по разредима и 

смеровима. На  2.седници Стр.в. заједничким 

радом је  направњена  база података са задацима, 

ради усклађивања критеријума оцењивања. Када 

се узме у обзир различитост програма по 

смеровима и састав ученика по одељењима, тј. 

велике разлике у оквиру истог разреда,   

договорено је да критеријуме прилагодимо 

одељењима у којима предајемо. На 4.седници 

чланови Стр.већа су потврдили  да су  

критеријуми  у складу са правилником 

оцењивања  и према стандардима.  На 7.седниви   

потврђено да  су  предложени задаци  за 

полугодишњи тест по нивоима знања (основни-

нижи, средњи и напредни) олакшали избор 

задатака. 

Табеларни приказ  успеха ученика ( на 3.седници 

Стр.в.  приказ  успеха на првом кл.периоду, ,а 

5.седници успех на крају првог полугодишт, на 

8.седници успех на трећем кл.периоду и на 

10.седници успех на крају другог пол.)  са  

бројем  недовољних, неоцених  и просецима 

успеха ученика по одељењима на  крају првог   и 

на крају другог полугодишта  шк.2018/2019. 

године  према укупном броју ученика,   указује 

да су критеријуми усаглашени и да се поправља 

успех ученика. 

У току школске године 2018/ 2019.   

 

Руководилац Стручног већа и  чланови Стручног већа. 

 

     Припрема задатака за писмене провере знања 

је урађена уз дискусију и сугестије наставника 

који су предавали предходне године у одељењу 

одређеног смера.  На 2. Седници Стр.В. је урађен   

избор задатка контролних вежби и за писмене 

задатке. На 4, 7 и 9.седници је потврђено да је база 

података са  предложеним задацим  по нивоима 

знања (основни-нижи, средњи и напредни)  

олакшала избор задатака за писмене провере 

знања и да су  реализоване у складу са програмом 

одређеног смера  и фондом часова, као и у 

договору на нивоу већа  међу наставницима  

којима се поклапају програми. 

Октобар- децембра  2018.године, април- мај 

2019.године  ; 

 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа   

      Евидентирани талентовани ученици за 

програмирање су укључени у информатичку 

секцију на основу договора  на  2.седнице Стр.в.. 

Октобар 2018. Године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа, 

Одељ.старешина, информатичка секција, 
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Одељ.стаерешине су замољене од стране 

чланова већа да информишу ученике и родитеље 

да у нашој школи има информатичка 

секција.Евидентирање ученика који су укључени 

у активности инф.секције је у малом дневнику, 

секцију води Мирјана Лажетић. За друге 

активности није било интересовања. 

        Није било предлога за јавно похваљивање 

талентованих ученика кроз школске часописе, 

сајт и друге медије јер се ученици  до 4.седнице 

Стр.в. нису пријавили за похађање додатне 

наставе и за такмичење из математике.  

Талентовани ученици за програмирање су 

укључени у информатичку  секцију. Ученици 

информатичке секције су укључени у изради  

материјала за презентацију школе и уређују сајт 

школе. 

Децембар 2018. Године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа и 

информатичка секција. 

       Анализа резултата постигнутих резултата на 

такмичењу није урађена на 5.седници Стр.в. јер се 

ученици нису пријавили за такмичење из 

математике. Заинтересовани ученици за 

рачунарство и информатику  се пријављују за 

такмичење  у оквиру ИНФОРМАТИЧКЕ  секције, 

припрема је била у другом полугодишту јер је 

такмичење било у мају (евиденција у извештају 

информ.секције коју је водила М. Лажетић) 

Јануар 2019. Године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа,  

информатичка секција 

. 

      Анализа успеха на крају  класификационих  

периода и на крају  првог и другог  полугодишта 

шк. 2018/2019.године је извршена на 3,5,8 и 

10.седници Стр.в. на основу писмених задатака, 

контролних вежби, усменог одговарања  и 

активности ученика на часу у току првог 

полугодишта. Анализа успеха приказана је 

табеларно након сваког кл.периода. Табеларни 

приказ  успеха ученика ( на 3.седници Стр.в.  

приказ  успеха на првом кл.периоду, ,а 5.седници 

успех на крају првог полугодишт, на 8.седници 

успех на трећем кл.периоду и на 10.седници успех 

на крају другог пол.)  са  бројем  недовољних, 

неоцених  и просецима успеха ученика по 

одељењима на  крају првог   и на крају другог 

полугодишта  шк.2018/2019. године  према 

укупном броју ученика указује да се  успех 

ученика поправља. Успех на крају школске 

године је анализиран на 11.седници након 

одржаних разредних и писмених испита и 

постигнути успех  са  просеком на крају шк.г.  и 

евид.оцена  по разредима за сваког наставника је 

приказан  у табелама које су предате за 

годишњеги  извештај школе. 

 У току школске године 2018/ 2019. 

(новембар.2018. 

јануар,април,јун, август 2019.године) 

 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа, 

Одељ.већа и педагошлка служба. 

 

      Анализом  остварености наставних планова и 

програма  наставе на крају  класификационих  

У току школске године 2018/ 2019. 

(новембар.2018. 

јануар,април,јун.2019.године) 
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периода и на крају првог полугодишта  шк. 

2018/2019.године је на 3,5,8 и 10.седници Стр.в.  

утврђено да се  реализација наставних планова  

одвија према планираном годишњем наставном 

плану са корекцијама које су индивидуалне по 

одељењима и забележене у оперативним 

плановима предметних наставника. Планирани 

писмени задаци, контролне вежбе и тестови као 

вид провере знања су реализовани према 

планираном распореду. Број одржаних часова 

наставе и број одржаних часова допунске наставе 

је забележен у оквиру табела са успехом  на 

наведеним седницама . 

 

Руководилац Стручног већа и  чланови Стручног већа 

      Анализа реализације и посећености допунске 

и додатне  наставе на крају  класификационих  

периода и на крају  шк. 2018/2019.године  је 

урађена  на основу евиденције присутности 

ученика која се води у малом дневнику  а 

наставне јединице се  спроводе према 

планираног  плану који су   предате  ППслужби 

почетком школске године. 

Допунска настава је реализована од стране 

пред.наставника у предвиђевом броју, а број 

одржаних часова како на  првом и трећем 

кл.периду ( 3 и 8.седница)  тако и на кају првог и 

другог полугодишта (5 и 10.седница)   је 

приказан  у приложеним табелама постигнутог 

успеха. Одступања има у периоду писмених 

задатака јер је ученицима допуштено да поправе 

оцену и на допунској настави,  уколико је било 

заинтересованих ученика одржан је час и ван 

наведених термина. Забележена повећана 

посећеност часовима пред крај I и II  

полугодишта пред. писмене задатаке. 

Посећеност допунске наставе је повећана тамо 

где је успостављена сарадња са родитељем, као и  

сарадња са педагошко службом.  

Професори математике су термине додатне 

омогућили ученицима за допунску наставу и у 

предходном периоду јер нема заинтересованих 

ученика за додатну наставу.  

На 8.седници је закључено да је реализација 

допунске  отежана у многим одељењима због 

распореда редовне наставе у оквиру које се 

настава изводи по 7 часова дневно и ученици 

нису у могућности да отпрате и присуствују 

допунским часовима јер им је то осми час. 

У току шк. године 2018/ 2019. 

(новембар.2018. 

јануар,април,јун.2019.године) 

 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа,  

педагошка служба и 

Одељ. старешине. 

      Предлог мера за побољшање постигнутих 

резултата  успеха ученика у току  школске 

године  су:       

- Успостављање сарадње са родитељима и 

сарадње са педагошком службом, као мере које су 

предложене на 3.седници Од.в, реализоване су  и 

дале су  резултат у току првог полугодишта тако 

У току шк. године 2018/ 2019. 

(новембар.2018. 

јануар,април.2019.године) 

ручног већа, чланови Стручног већа, Одељ.старешине, 

члан  

Стручниог  актива  за развојно планирање и педагошка 

служба  школе. 
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да је  на 5.седници одлучено  да се и даље 

примењују до краја школске године; Педагошка 

свеска за ученике у дневнику сваког одељења, у 

којој се  могло описати понашање и 

заинтересованост  у  раду  на часу,  је омогућила 

лакшу комуникацију наставника са родитељима и 

сарадњу са школским педагогом. Разредне 

старешине су  обавештавале родитеље када је био 

захтев предметног наставника за сарадњу са 

родитељем. Родитељи су обавештени о 

терминина отворених врата предметних 

наставника на огласној табли у холу школе и на  

школском сајту  . 

-Индивидуализација наставе са ученицима који 

нису савладали школско градиво, због не 

могучности усвајања, повезивања и примене 

градива је реализована поред редовне наставе на 

допунској настави. На 2.седници Од.в. је 

одлучено да, због незаинтересованости ученика 

за додатну наставу и секције,  термине користе за 

допунску и консултативну наставу  и тиме су 

омогућили да ученици имају више термина за 

подршку у учењу и у реализацији 

индивидуализације наставе. 

-На основу искуства чланова већа који су већ 

примењивали у настави на 5.седници је   

прихваћена  мера ВРШЊАЧКО УЋЕЊЕ  за 

побољшање успеха за наредни период. Примена 

вршњачког учења у реализацији наставе 

математике се реализује у складу са наставним 

планом и програмом ( у мери у којој је то могуће 

према саставу ученика у одељењу) у оквиру 

тимског рада на часу и рад у паровима на 

часовима утврђивања.  Због добрих резултата се 

на 8.седници прихватило  и  ангажовање бољих 

ученика у помоћи слабијим тако да се мера  

примењивала  до краја школске године. 

      Упознавање чланова Стр.в. са активностима  

изнесених на Педагошком  колегијуму је 

реализовала М.Нешковић, која је учествовала у 

раду ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  у давању 

предлога у  разматрањима, учествовала у 

дискусијама  и  у доношењу оглука као 

руководилац свог већа. 

На 3.састанку Стр.в. чланови су упознати да је на 

Педагошком к. приказан   план израде развојног 

плана школе за ову школску годину према плану 

који је приказан на Н.В. Руководилац Стр.в. је у 

сарадњи са руководиоцем Тима за развојни план 

приказала презентацију у оквиру које је 

приказано које су обавезе чланова већа М. 

Мраовић и М.Нешковић за  израду  Школског 

развојног плана, које су и чланови   Стручног 

актива  за развојни план. 

У току шк. године 2018/ 2019. 

 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа 
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У току 4.састанка у оквиру анализе сарадње са 

тимовима, чланови су упознати  да је на  

Педагошком  колегијуму   разматрано стручно 

усавршавања, планирање, предлагање семинара у 

сарадњи са Тимом за стручно усавршавање. 

Разматрано је  и  дато  мишљење о развојном 

плану и планирање начина остваривања  са 

кључном облашћу самовредновања. Приказан је 

план израде Школског развојног плана према 

плану који је приказан на Наставничком већу. 

Урађено је развијање акционог плана за нове 

образовне профиле. Разматрана је  безбедност 

ученика и запослених, као и заштита на раду. 

6.седница чланови су упознати да је на  

ПЕДАГОШКОМ КОЛЕГИЈУМУ  одржаном  

26.02.2019. разматран  план надокнаде 5 радних 

дана због продужетка зимског рапуста на основу 

одлуке средњих стручних школа  на територији 

Раковице  и да је због тога потребно  повећати 

број часова у плановима за наредене месеце. 

Члавови су обавештени од се 03.03.2019. у школи 

одржава КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА и да се на дан 

школе 28.03.2019. прославља радно уз СВЕЧАНУ 

АКАДЕМИЈУ  “Дан пријатељства машинске 

школе“. Чланови су упознати о пројектима на које 

је наша школа конкурисала и то: Еразмус+ КА1 

Пројекат мобилности за школе и опште 

образовање  област Размена ученика, Еразмус + 

КА2 Пројекат стратешких партнерстава у области 

школа и општег образовања област размена 

ученика и примери добре праксе и пројекат у 

којем је партнерска школа „Екологија и заштита 

природе“. План уписа је прихваћен на основу 

предложеног  на предходном колегијуму и на 

основу уписаних одељења педходне шк.г.  

На 7.седница  чланови  Стр.в.  су упознати са 

изменама надокнаде са због предлога Министра 

Шарчевића да се надокнада не врши суботом и 

да је  одлучено да се не врши редукција плана 

јер у нашим плановима има више часова 

утврђивања, а да се ученицима омогуће ти 

часови за утврђивање и вежбање  у току недеље 

према могућности распореда часова. Истакнуто 

је да на нивоу  сваког већа неопходно успостави 

изједначен критеријум и 2 оцене на крају 

тромесечја. Чланови већа су упознати  са 

датумима Одељењских већа на трећем 

кл.периоду и са другим активностима као што је 

у априлу  предавање представника Војске Србије 

за четврти разред  у просторијама школе, 

активности Ђачког парламента и промоцији 

школе која се наставља посетом основних 

школа.  
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      Уређивање кабинета  се реализовало  израдом 

ученичких радова у облику паноа као очигледно 

наставно средство на часовима редовне и 

допунске наставе, као што се предложило на 

3.седници и реализовало до краја другог 

полугодишта.  

У току првог и другог полугодишта  школске 

2018/2019.године 

чланови Стручног већа, ученици  

     Анализа и тематско повезивање садржаја више 

предмета и примена стеченог знања је извржена у 

оквиру реализације наставних јединица где се 

уводе матемачки модели који описују процесе 

који се разматрају  на часовима стручних 

предмета.  Корелација са другим предметима се 

примењује током целе године при реализацији 

обраде наставних јединица у складу са 

планираним оперативним планивима који су у 

складу са  школским програмом. 

На 8.седници се вршила анализа и у оквиру 

угледно/огледног часа који је у априлу  

реализовала Г.Ралетић (наставник математике) и 

С. Радовановић (наставник групе 

електро.предмета) је показано да   примена 

стеченог знања из предмета математика 

неопходна у оквиру градива из  електротехнике. 

Сарадња се реализује према плану са   Тимом за 

развој међупредметне компетенције. 

У току 

 првог и другог полугодишта  школске 

2018/2019.године 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа 

електротехнике, члан Тима за развој међупредметне 

компетенције  

      Самовредновање области квалитета је 

урађено реалиозовањем иницијалног , 

полугодишњег теста и анализом резултата са 

просеком постигнутим на крају првог и другог 

полугодишта. Табеларни приказ је забелезен на:   

-5.седници анализом резултата  након 

реализованог  иницијалног , полугодишњег теста 

и са просеком постигнутим на полугодишту;  

- 10.седници  анализом резултата  након 

реализованог  иницијалног , полугодишњег, 

годишњег теста  и са просеком постигнутим на 

крају првог и другог полугодишта.  

 

 

На крају првог и другог  полугодишта школске 

2018/2019.године, 

чланови Стручног већа, Тим за самовредновање  

      Планирање и анализа стручног 

усавршавања: 

 

Планирани  акредитовани семинари  на 

4.седници су реализовани и то: 

-У просторијама школе 4-6.фебруара је одржан  

семинар Мултимедијални садржај у функцији 

образовања. Присустворали Марија Нешковић, 

Милица Мраовић и Љиљана Стојановић. 

- Весна Милојевић завршила семинаре(oнлајн): 

-Photoshop etide – почетни курс дигиталне обраде 

фотографије К.бр.285. K1, P1 

40 бодова који траје 5 недеља; 

У току шк. године 2018/ 2019. 

 

Руководилац и чланови Стручног већа, члан Тима за 

стручно усавршавање 
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- Претраживање и чување података на 

Интрернету  

К.бр. 300. K1, P1 40 бодова у трајању од 5 недеља. 

 

1-2.јула 2019. је реализована обука за наставнике 

математике  „Реалиација наставе оријентисана 

ка исходима“,  ЗУОВ уз подршку школске управе 

(16 бодова), присуствовале су  М. Нешковић, 

М.Мраовић, Њ.Стојановић, Г.Ралетић и 

В.Милојевић и све успешно завршиле тестирање. 

В.Карић због боловања није била у могућности. 

 

Стручно усавржавање у установи и 

учествовање у радионицама је реализовано у 

току школске године и то: 

-Размена искуства и информација након 

посећених семинара "Вештине, знање и технике 

превенције и смањења родно  заснованог 

насилног и дискриминантног понашања у 

средњој школи“ , је реализовано у новембру 

у  просторијама школе а  реализатор је Сања 

Врачарић;  

 присуствовала Марија Нешковић и Љиљана 

Стојановић. 

-Обука за коришћење е-дневника  за 

ОДЕЉЕЊСКЕ старешине, реализована је у 

просторијама школе коју су реализовале  

М.Лажетић и Ј. Ковачевић. Присуствовале М. 

Нешковић, Љ.Стојановић и М.Мраовић. 

-М.Нешковић учествовала у радионици  за 

писање КА2 пројеката стратешких партнерстава 

која  се реализовала у фебруару  у Фондацији 

Темпус у оквиру ЕРАЗМУС + ПРОГРАМА. Чл.већа је 

на 6.седници  обавестила  како изгледа писање 

пројеката за средње стручне. 

-На реализацији завршног испита у основним 

школама 20.06.2018.г. су биле: 

М. Нешковић и Г.Ралетич, члан окружне 

комисије; 

М. Мраовић, Љ. Стојановић и В. Милојевић, 

прегледач. 

 

Ажурирање базе података о стручном 

усавршавању у току школске године је извршено 

на основу добијених сертификата на 10.седници 

Стр.в.  и предато коорд. Тиму за струч. 

усавршавања Г.Богдановићу. 

       Реализован је  огледно /угледни час, и 

евалуација одржаног  угледно/огледног часова у 

оквиру Стручног већа у сарадњи са Стр.већем 

електротехнике  у  реализацији сарадничког 

угледног  часа  Гордане Ралетић (математика) и 

Снежане Радовановић (електротехника)   „ 

Примена комплексног броја у електротехници “ 

Април-мај 2019.године; 

Члан Стучног већа математике и члан стручног већа 

електротехнике, руководилац Тима за сручно 

усавршавање и педагог школе 
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и  приказана  корелација градива математике  са 

електротехником . Реализација 18.04.2019. а 

резултат оцењивања на основу евалуационих 

листића ученика  је 4,37 и наставника  4,00. 

Остали  огледни часови планирани на почетку 

школске године од стране осталих чланова већа 

да се реализују у мају,  нису реализовани због  

одласка  ученика у мају на реализацију блок 

наставе из стручних предмета  а у јуну  због  

неопходности реализације писмених задатака и 

годишњег  теста. 

       Математика као изборни предмет на 

матурском испиту је реализована  за ученике 

завршне године, јер је било заинтересованих 

ученика. Такође је било  пријављених  ученика  за 

предмет програмирање. На 7.седници Ст.в. су 

изабрани и достављени у прилогу задаци и 

питања  за Математику и програмирање као 

изборни предмети на матурском испиту са 

наведеним пред.наставником и то: 

Програмирање – Весна Mилојевић 

Математика – М. Мраовић и Љ.Стојановић   

Април  2019.године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа. 

     Организовање додатне наставе, као припреме 

за пријемни испит, за ученике завршних разреда 

је реализована. 

Ученици који су били заинтересовани за 

припремну наставу за пријемни испит су 

изабрали да полажу изборни предмет математику 

и програмирање. Они  су на време информисани 

о задацима и са њима се реализовала   припремна 

настава од  априла   у сарадњи са предметним 

наставницима, евиденција у малом дневнику. 

Април-мај 2019.године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа 

     Израда матурских и завршних испита за 

пријављене ученике је реализована. Ученици који 

су били заинтересовани да полажу изборни 

предмет математику и програмирање су на време 

информисани о задацима и са њима се 

реализовала   припремна настава. 

На нивоу школе је формирана комисија за 

матурски рад и изборни предмет на завршном 

испиту и то: 

МАТЕМАТИКА – Љиљана Стојановић и 

Милица Мраовић  

ПРОГРАМИРАЊЕ – В. Карић и В. Милојевић 

Мај 2019.године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа 

     Текући проблем у настави је изостајање са 

наставе појединих ученика који нису савладали 

градиво због великог броја изостанака са наставе, 

одбијају сарадњу са педагошком службом  а ни са 

радитељима није успостављена сарадња као 

подршка у учењу ради побољшања успеха 

ученика и  редовније похађање наставе. На 

9.седници  у  оквиру мера за побољшање успеха 

предложени су  додатни часови допунске наставе.  

У току првог и другог полугодишта  школске 

2018/2019.године 

чланови Стручног већа,  директор и педагог школе, 

ученици 
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Годишњи тест је реализован у тим одељењима 

крајем маја. Због блока наставе и не планирања 

ученика да на време поправе успех остао је низак 

просек оцена. 

Текући проблеми у настави је била  реализација 

наставе у одељ.којима предају В.Карић и Г. 

Ралетић, које су одсуствовале  у другом 

полугодишту због боловања. Због немогућности 

да се обезбеди стручна замена, на 6. Седници 

Стр.в. дошло је до расподеле часова на 

наставнике математике, програмирања, 

рачунарсва и информатике. 

     Припремна настава за разредне испите и  

поправни испит за ученике четврте године је 

организована  од 31.05.2019. од стране 

предметних професора и реализована  у 

терминима који су наведени на огласној табли.   

На 10.седници је потврђено је да се припремна 

настава за разредне испите и поправни испит 

осталих разреда  организује од 25.06.2018 од 

стране предметних професора у терминима који 

су наведени на огласној табли и сајту школе. На 

11.седници је анализирана посећености 

припремне наставе  и евидентирано да су 

наставници математике одржали и у августу 

додатне консултативне часове припремне наставе 

поред реализованих часова у јуну. Евиденција у 

малом дневнику за припремну наставу. 

Јун-август  2019.године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа  

     Припрема плана рада Стручног већа је урађена 

на 10.седници Од.в. Предлог  годишњег плана 

рада Стручног већа за 2019/2020. годину је урађен 

заједно од стране свих чланова већа.Прихваћене 

су сугестије чланова, који су успешно 

реализовали предвиђене активности у току  

школске године  у реализацији редодне и 

допунске наставе. Прихваћене су сугестије 

директора и педагога школе новим активностима 

за укњучивање у пројекте које води 

МИНИСТАРСТВО  ПРОСВЕТЕ као и 

активности као што је ПРОЈЕКТНА НАСТАВА, 

која  је рађена у оквиру радионица семинара или  

у настави у  току предходне шк.године. 

Јун  2019.године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа и 

директор школе, школски педагог 

     Израда првог предлога поделе часова  

шк.2019/2020.годину  је урађена у јуну на 

10.седници на основу предлог директора да се 

задрже одељења у којим је наставник предавао 

предходне школске године, јер познаје састав 

ученика у одељењу  и може да настави праћење 

њиховог усавршавања тј.напредовања у настави, 

а да се допуна  уради са новим одељењима до 

пуног фонда часова. Предлог је да часове: 

Јун,-вгуст 2019.године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа и 

директор школе . 
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- математике реализују Г.Ралетић, Љ.Стојановић, 

М.Нешковић, М.Мраовић и у I разреду ЕР 

В.Карић;   

-програмирања реализују В.Карић и В. 

Милојевић; 

-рачунарства и информатике реализују 

М.Нешковић и В. Карић. 

Због недовољног фонда математике и 

рачунарства и инфоорматике до пуног  фонда 

свих чланова већа,  Г.Ралетић и В.Милојевић су 

прешле у другу школу. На 11.седници Стр.в.  у 

сарадњи са директором школе је урађен   нови 

предлог поделе часова. 

      Усвајање извештаја о раду Стручног већа у 

претходној школској години  је урађено  на 

11.седнициц заједно од стране свих чланова већа 

уз  прихваћене  сугестије чланова који су успешно 

реализовали предвиђене активности у току 

предходне школске у реализацији редовне и 

допунске наставе на предходној 10.седници. 

Чланови Стр.в.су  на 10.седници добили табеле за 

писање годишњег извештаја школе, а  на 

11.седници су придодате у годишњи извештај 

Стр.в. јер садрже  податке који су постигнути  на 

крају шк.године, просек и евид.оцена  по 

разредима за сваког наставника. 

 Анализа Стручног већа за годишњи извештај 

школе  је извршена за сваки месец према плану 

за школску 2018/2019.   Извештај о раду 

Стручног већа у претходној школској години је 

једногласно усвојен на 11.седници. 

Август 2019.године; 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа. 

      Уређивање  и опремање кабинета, 

прикупљање материјала за рад у настави, 

требовање наставног материјала је започето на 

10.седници  на предлог директора школе да се 

достави требовање за кабинете. Чланови су  

анализирали уређивање и опремање кабинета, 

прикупљање материјала за рад у настави  на 

основу искуства и потреба у реализацији.  На 

предлог руководила  сваки члан за свој кабинет 

достави списак требовања   до наредне  седнице . 

Списак требовања наставног материјала, 

средстава и опреме Ст.већа је  на основу   

појединачних предлога  чланова  обједињен  на 

11.седници тако     за све чланове буде усклађен. 

Јун-август 2019.године 

Руководилац Стручног већа, чланови Стручног већа и 

директор школе . 
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МАТЕМАТИКА ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ 

  ИНИЦ. 

ТЕСТ 

   ПОЛУ

Г. 

ТЕСТ 

КРАЈ 
I 
полуг 

   ГОД. 

ТЕСТ 

КРАЈ 
II 
полуг 

  

Разред Име и презиме  

професора 

Просек  Бр. 

нед. 

Бр. 

Неоц

. 

Бр

. 

уч

. 

Просек Просе

к 

Бр. 

нед. 

Бр. 

Неоц

. 

Бр. 

уч. 

Просе

к 

Просе

к 

Бр.ч. 

доп.

н 

Бр. 

одр.

ч 

I-1  тку                  Гордана 

Ралетић 
1,35 12 / 2

4 

1,47 1,58 5 2 22 1.8 1,85 30 104 

I-2  ткк                      Марија 

Нешковић 
1,67 6 / 1

8 

1,96 1,94 1 0 19 2,28 2,26 30 185 

I-3  тм                   Марија 

Нешковић 
1,42 8 1 2

3 

1,72 1,69 5 1 24 2,68 2,43 30 111 

I-4 ет       Весна Карић/ 

Милица 

Мраовић 

2,02 1 / 3

0 

/ 2,29 0 0 30 2,43 2,23 17 111 

I-5 е.т.и р.у. Гордана 

Ралетић 
1,26 15 6 2

9 

1,24 1,35 10 3 27 1,42 1,58 33 110 

 

МАТЕМАТИКА ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ 

  ИНИЦ. 

ТЕСТ 

   ПОЛУ

Г. 

ТЕСТ 

КРАЈ 
I 
полуг 

   ГОД. 

ТЕСТ 

КРАЈ 
II 
полуг 

  

Разред Име и презиме  

професора 

Просек  Бр. 

нед. 

Бр. 

Неоц

. 

Бр

. 

уч

. 

Просек Просе

к 

Бр. 

нед. 

Бр. 

Неоц

. 

Бр. 

уч. 

Просе

к 

Просе

к 

Бр.ч. 

доп.

н 

Бр. 

одр.

ч 

II -1 тку                         Љиљана 

Стојановић 
1,45 13   1 2

3 

1.59 1,65 8 0 31 1,82 1,81 24 143 

II -2 тм                          Марија 

Нешковић 

2,01 10 / 3

0 

2,03 2,10 0 0 30 2,58 2,60 30 104 

II -3 ер Гордана 

Ралетић 

1,87 7 1 2

6 

1,95 2,00 4 1 26 2,14 2,20 27 147 

II -4 ммв Љиљана 

Стојановић 
1,95 1 2 1

5 

2,05 2,08 1 1 14 2,29 2,31 12 69 

II -5 ет и р. 

у. 

Марија 

Нешковић 

1,93 7 3 1

9 

1,97 2,05 2 3 18 2,31 2,33 30 71 

 

МАТЕМАТИКА ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ 

  ИНИЦ. 

ТЕСТ 

   ПОЛУ

Г. 

ТЕСТ 

КРАЈ 
I 
полуг 

   ГОД. 

ТЕСТ 

КРАЈ 
II 
полуг 

  

Разред Име и презиме  

професора 

Просек  Бр. 

нед. 

Бр. 

Неоц

. 

Бр

. 

уч

. 

Просек Просе

к 

Бр. 

нед. 

Бр. 

Неоц

. 

Бр. 

уч. 

Просе

к 

Просе

к 

Бр.ч. 

доп.

н 

Бр. 

одр.ч 

III-1 тку                     Милица 

Мраовић 

1,71 4 1 2

4 

2,18 2,13 0 0 25 2,35 2,16 22 144 

III-2 ткк                          Милица 

Мраовић 

2,10 4 / 1

9 

2,20 2,16 3 0 19 2,30 2,21 24 179 

III-3 тм                          Марија 

Нешковић 

2,07 6 3 2

7 

2,20 2,21 2 1 26 2,48 2,52 29 101 

III-4 ер Гордана 

Ралетић 

1.4 15 / 3

0 

1,45 1,50 8 0 28 1,88 1,93 28 140 

III-5 ет и 

р.у. 
Марија 

Нешковић 

1,79 3 / 1

5 

2,01 2.07 1 0 15 2,38 2,40 27 65 

III-3 тм 

из.п. мат                           
Марија 

Нешковић 

1,97 6 2 1

5 

2,05 2,08 0 0 15 2,79 2,86 14 68 
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МАТЕМАТИКА ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ 

  ИНИЦ. 

ТЕСТ 

   ПОЛУ

Г. 

ТЕСТ 

КРАЈ 
I 
полуг 

   ГОД. 

ТЕСТ 

КРАЈ 
II 
полуг 

  

Разред Име и презиме  

професора 

Просек  Бр. 

нед. 

Бр. 

Неоц

. 

Бр

. 

уч

. 

Просек Просе

к 

Бр. 

нед. 

Бр. 

Неоц

. 

Бр. 

уч. 

Просе

к 

Просе

к 

Бр.ч. 

доп.

н 

Бр. 

одр.

ч 

IV-1 т р Љиљана 

Стојановић 
1,75 7 1 1

5 

1,80 1,79 1 1 15 2,05 2,07 19 160 

IV-2 тку                        Љиљана 

Стојановић 
1,70 6 2 2

4 

1,72 1,77 2 2 24 2,07 2,09 19 128 

IV-3 ткк                         Милица 

Мраовић 

1,50 4 / 1

4 

2,36 1,93 5 0 14 1,75 1,79 22+

24 

156 

IV-4 тм Љиљана 
Стојановић 

1,95 4 1 1

6 

2,02 2,17 0 0 15 2,09 2,13 19 92 

IV-5 ер Милица 

Мраовић 

1,70 7 1 2

7 

2,80 2,19 5 0 26 2,70 2,61 23+

24 

124 

IV-1 т р, 

нум.мат 
Гордана 

Ралетић 

/ 7 2 1

5 

1.7 1,85 2 5 15 2,.00 2,20 15 64 

IV-4 тм, 
из.п.мат. 

Гордана 

Ралетић 

/ 2 / 6 1,84 2,00 0 0 6 2,4 2,50 16 59 

 
РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКА 
ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ 

  ИНИЦ. 

ТЕСТ 

   ПОЛУ

Г. 

ТЕСТ 

КРАЈ 
I 
полуг 

   ГОД. 

ТЕСТ 

КРАЈ 
II 
полуг 

  

Разред Име и презиме  

професора 

Просек  Бр. 

нед. 

Бр. 

Неоц

. 

Бр

. 

уч. 

Просек Просе

к 

Бр. 

нед. 

Бр. 

Неоц

. 

Бр. 

уч. 

Просе

к 

Просе

к 

Бр.ч. 

доп.

н 

Бр. 

одр.ч 

I-1 т ку Весна Милојевић 

Јованка 

Ковачевић 

/ 1 / 2

4 

/ 3,13 0 0 22 / 3,59 30 70 

I-2 ткк                        Јованка 

Ковачевић 
/ / 1 1

8 

/ 3,35 0 0 19 / 3,26 / 148 

I-3 тм                          Весна Милојевић 

Јованка 

Ковачевић 

/ / / 2

4 

/ 3,50 0 0 24 / 3,75 30 76 

I-4 ер        Весна  Карић/ 

Јованка 

Коваћевић 

/ / / 3

0 

/ 3,93 0 0 30 / 3,87 / 74 

I-5 е.т.и р.у. Весна Милојевић 
Јованка 

Ковачевић 

/ 2 5 2

9 

/ 2,78 0 0 27 / 3,17 30 74 

 

ПРОГРАМИРАЊЕ ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ 

  ИНИЦ. 

ТЕСТ 

   ПОЛУ

Г. 

ТЕСТ 

КРАЈ 
I 
полуг 

   ГОД. 

ТЕСТ 

КРАЈ 
II 
полуг 

  

Разред Име и презиме  

професора 

Просек  Бр. 

нед. 

Бр. 

Неоц

. 

Бр

. 

уч. 

Просек Просе

к 

Бр. 

нед. 

Бр. 

Неоц

. 

Бр

. 

уч. 

Просе

к 

Просе

к 

Бр.ч 

доп.

н 

Бр. 

одр.ч 

II -2 тм Весна 

Милојевић 

/ 8 / 3

0 

/ 2,27 0 0 3

0 

2,47 / 30 68 

II -3 ер                    Весна  Карић/ 

Весна 

Милојевић 

/ 6 1 2

6 

/ 2,28 1 0 2

6 

2,65 / 30 36+

36 

III-4 ep Весна Карић/ 

Јелена Жубоњ 

Весна 

Милојевић 

/ 11 2 3

0 

/ 2,18 0 0 2

8 

2,75 / 6 66+

66 

IV-5 ер Весна 

Милојевић 

/ / 2 2

7 

/ 3,19 0 0 2

6 

3,25 / 25 63+

62+

30 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА                    

ДРУШТВЕНИХ НАУКА 
 

 

      

ЧЛАНОВИ : 

БРОЈ 

ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 

ПРИСУСТВО 

1. Сретен Петковић 5 5 

2. Оливер Петковић 5 5 

3. Милунка Вујовић 5 5 

4. Јелена Бабић 5 5 

5. Бобан Ћулајевић 5 5 

6. Радоја Мара 5 5 

7. Јелена Јерковић 5 5 

8. Гордана Поповић 5 5 

9. Невенка Милачић 5 5 

10. Никола Јовановић 5 5 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА 
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Реализованe активности 
Време реализације и носиоци 

активности  

Конституисање Већа, избор председника Већа 

Састав Стручног већа друштвених наука са свим својим члановима 

је једногласно усвојен. За председника Стручног већа је предложен 

Сретен Петковић, вероучитељ, а иначе прошлогодишњи 

председник. Договор о новом-старом председнику Актива 

друштвених наука је потврђен на Педагошком колегијуму, а 

потврђен од стране чланова Већа у августу 2018.године. На овој 

седници је потврђен ранији предлог Стручног већа друштвених 

наука. 

08.10.2018.  Сви чланови 

Стручног већа 

 

Усвајање плана рада Стручног већа већа 

 Изнет је План рада Већа за 2018/2019.годину. Чланови Већа су 

једногласно подржали план за текућу школску годину. У склопу 

овогодишњег плана су уврштени значајни датуми, као допуна плана 

за текућу годину, што претходних година није био случај. 

08.10.2018.   Сви чланови 

Стручног већа 

 

Планирање стручног усавршавања чланова Већа 

Договорен је план о стручном усавршавању за школску 

2018/2019.годину. Колеге су пронашле жељене семинаре у Каталогу, 

те су попунили обрасце које сам им припремио, а о све то је  

прослеђено тиму који је и задужен за ажурирање ових података. 

08.10.2018.  Сви чланови 

Стручног већа 

 

Утврђивање критеријума за одређени ниво знања 

Колеге су доставиле податке о утврђеним критеријумима за 

одређени ниво знања. Свом наставном особљу је подељен примерак 

„Додатак за књигу рада“, још претходне школске године, а то је 

основ за утврђивање критеријума оцењивања. Ту су дате смернице 

на основу којих се одређују критеријуми за одређени ниво знања, те 

у складу са тим и Правилник о оцењивању. 

08.10.2018.  Сви чланови 

Стручног већа 

 

Планирање посета Храмовима у граду 

Током школске године су планиране и посете Храмовима у граду. 

Једна таква посета је реализована дана 09.09.2018.године. Наставник 

верске наставе, Сретен Петковић, са ђацима МШ „Радоје Дакић“: 

Катарина Усковић, Тијана Усковић, Ксенија Марган, Кристијан 

Суботић и Марко Стојковић је био присутан у крипти храма Св. Саве 

на богослужењу, а у вези са призивом Св. Духа. То је иначе 

вишегодишња пракса Цркве, чија је сврха да присуство Св. Духа 

испуни благодаћу све присутне, како би напредовали умно и 

телесно. 

08.10.2018.  Чланови Стручног 

већа: Сретен Петковић 

 

Обележавање значајних датума   (Св. мученици Јасеновачки ) 

Од ове школске године се уводи у праксу спомињање значајних 

датума. За месец септембар 2018.године је предвиђен датум 

спомињања Св.Мученици Новојасеновачки, који се празнује 

13.септембра. Вероучитељ, Сретен Петковић, је ђацима представио 

овај празник у спомен палих жртава настрадалих од стране усташа у 

Другом светском рату. Сви ученици верске наставе, у периоду од 10. 

до 14. септембра, информисани су о овом празнику, током часа 

верске наставе. Ученици наше школе, такође су обавештени о овом 

празнику, тако што је прошла књига обавештења на тај датум. У 

плану су значајни датуми за наредни период, тако што ћемо сваког 

месеца спомињати неки догађај, а у сарадњи са другим активима 

реализовати заједнички ове активности и то не само кроз књигу 

08.10.2018.  Чланови Стручног 

већа: Сретен Петковић 
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обавештења већ и кроз школске паное, као својеврстан подсетник на 

историју српскога народа.  

Формирање базе ученика свих разреда којима је потребна додатна 

помоћ 

Колеге су у претходном периоду евидентирале ученике свих разреда 

којима је потребна додатна подршка и помоћ. На основу тога је свако 

од чланова Актива формирао базу података са именима тих ученика, 

којима ће у наредном периоду бити пружена додатна подршка. За то 

се првенствено користе педагошке свеске. Ово се тиче на првом 

месту свих предмета у којима је заступљено бројчано оцењивање, 

осим изборних предмета у којима је присутно описно оцењивање, 

тако да за изборне предмете база података није неопходна. 

21.10.2018. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Договор о организовању допунске наставе 

Договорени су термини одржавања допунске наставе, а колеге су 

предале распоред одржавања допунске наставе. 

21.10.2018. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Доношење мера за индивидуализацију наставе и процедура за 

израду ИОП-а (по потреби) 

Нико од колега није идентификовао у оквиру свог предмета потребу 

за ИОП-ом. 

21.10.2018. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Мотивисање ученика да учествују у секцијама, додатним и 

ваннаставним активностима 

Евидентирани су и укључени ученици за секције, додатну наставу и 

ваннаставне активности. Вероучитељ Сретен Петковић води секцију 

хора у вези припрема ученика за дан Св.Саве, а такође и припрема 

ученике за такмичење из верске наставе које треба да се одржи у 

марту и априлу 2019.године. Историчар Никола Јовановић је у 

неколико наврата водио ученике на позоришне представе, те 

филмске пројекције и то: 21.09.2018.године ученици прве године су 

присуствовали пројекцији филма „Руска бајка” у Центру за културу 

Раковица. Дана 17.10.2018. позоришној представи „Аника и њена 

времена” у Центру за културу Раковица је присуствовало 22 ученика 

наше школе. Дана 26.10.2018.године заједно са професором српског 

језика Гораном Богдановићем је водио 43 ученика на Сајам књига. 

21.10.2018. Чланови Стручног 

већа: Никола Јовановић, Сретен 

Петковић 

 

Планирање посете галеријама, музејима и органима локалне 

самоуправе  

Нико од чланова Актива није споменуо неку активност по питању 

ове тачке дневног реда, тако да ова тачка дневног реда није 

реализована. 

21.10.2018. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Самовредновање  области квалитета  

Обзиром да има доста елемената који сачињавају ову област, колеге 

су изложиле у кратким цртама оно што би назвали примарним, а то 

је везано за стручно усавршавање, етос, постигнућа ученика. 

Предлог за стручно усавршавање није прослеђен, но имамо 

пројектовано стручно усавршавање унутар установе које треба да се 

реализује у наредном периоду. Етос је на пристојном нивоу, а то се 

види по међуљудским односима унутар колектива. Рад на 

постигнућима ученика је непрекидан процес, а притом се користе и 

21.10.2018. Сви чланови 

Стручног већа 
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савремена учила, тј. осавремењивање наставе је један од основних 

постулата за боља постигнућа. 

Подела активности за приредбу на дан  Св.Саве 

Извршена је подела активности за дан Св.Саве. Вероучитељ Сретен 

Петковић ће координисати активностима у вези свега што је 

потребно како би се реализовала ова приредба, а под тим се 

подразумева: састављање беседе коју ће читати ученица Катарина 

Усковић, припрема хора и увежбавање ученика током месеца 

новембра, децембра и јануара. Дочекивање свештеника и 

учествовање у резању славског колача и подизање славе. Све горе 

наведено је задужење за Сретена Петковића. Професор ликовне 

културе, Јелена Јерковић, заједно са ученицима школе ће израдити 

уметничка дела којима ћемо улепшати и оплеменити простор уочи и 

након приредбе. Никола Јовановић је задужен за протокол током 

дешавања, на сам дан реализације. Остали чланови Актива ће својим 

присуством помагати колико је у њиховој моћи. Овде наглашавам 

корелацију нашег Актива са активом српског језика и књижевности. 

Колега Горан Богдановић, србиста, ће на нивоу свог актива у 

сарадњи са осталим србистима припремати одређене текстове, које 

ће ученици школе изводити на дан дешавања. 

21.10.2018. Чланови Стручног 

већа: Сретен Петковић, Милунка 

Вујанић, Јелена Јерковић, 

Никола Јовановић, Оливер 

Петковић 

 

Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

Чланови Актива су предали извештаје у вези успеха ученика на крају 

првог класификационог периода. По предметима: Историја (прва 

година-9 слабих, друга година-23 слабе), Философија (четврта 

година-21 слаба), Устав и право грађана (нема слабих), Верска 

настава и Грађанско васпитање се описно оцењују. Остали чланови 

Актива, предметни наставници, нису доставили податке.  

30.11.2018. Чланови Стручног 

већа: Сретен Петковић, Никола 

Јовановић, Бобан Ћулајевић, 

Радоја Мара, Оливер Петковић 

 

Евидентиирање  талентованих и надарених ученика 

Чланови Актива су евидентирали  ученике који исказују одређене 

таленте, те су формирали базу података, свако понаособ, како би са 

тим ученицима радили на припремама за такмичења,те  неке друге 

активности, које су везане за промоцију школе. Активности у вези 

такмичења су предвиђене за почетак другог полугодишта, а о томе 

ће бити речи у наредним месецима.  

30.11.2018. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Обележавање значајних датума ( Дан примирја у  Првом светском 

рату ) 

Дана 09.11.2018. директор школе, Бојана Стевановић, одржала је 

огледни час на тему:'' У сусрет примирју''. Тема часа је била у вези 

прославе стогодишњице од дана Примирја у првом светском рату. 

Иако је тема била везана за Први светски рат и глобални сукоб, оно 

што је провучено као изузетно важно јесте учешће Србије у целој тој 

епопеји и консеквенце које су резултовале у временима након што 

су сукоби приведени крају. Часу су присуствовали ученици другога 

разреда, а уз присуство: педагога школе, историчара Николе 

Јовановића, вероучитеља Сретена Петковића, наставника грађанског 

Оливера Петковића и секретара школе. О детаљима у вези самог часа 

може се видети у прилогу, у књизи Актива друштвених наука. 

30.11.2018. Чланови Стручног 

већа: Бојана Стевановић 

(носилац активности) уз 

присуство: Никола Јовановић, 

Оливер Петковић и Сретен 

Петковић 
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Анализа успеха на крају првог класификационог периода и мере за 

побољшање успеха  

Подаци у вези успеха ученика на првом класификационом периоду 

су приказани у првој тачки извештаја. Што се тиче мера предвиђених 

за наредни период, а у вези рада на побољшању успеха код ученика, 

колеге су изнеле следеће предлоге: долазак на часове допунске 

наставе, а при том се то редовно евидентира у тзв.„малим 

дневницима”, но и поред тога нема неког већег ефекта. Оно што 

колеге износе као велики проблем јесте: недолазак ученика на 

редовну наставу, недолазак ученика на допунску наставу, 

индиферентност ученика према предметима које похађају, а све то 

резултира слабим резултатима што се види на крају првог 

класификационог периода.  

30.11.2018. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Извештај о реализацији допунске наставе 

Допунска настава је реализована према пројектованом плану за ову 

школску годину. Све прибелешке на ову тему могу да се нађу у 

тзв.„малим дневницима”, где колеге редовно евидентирају своје 

активности у вези допунске наставе.  

30.11.2018. Сви чланови 

Стручног већа 

  

Извештај о изведеним посетама галеријама, музејима и органима 

локалне самоуправе 

Никола Јовановић и Јованка Ковачевић су 30.11.2018.године водили 

60 ученика прве и треће године на предавање о спорту, а ова 

активност је реализована у просторијама општине Раковица. Истога 

дана је Никола Јовановић водио 30 ученика друге године у ДЗ 

Рковица, где је одржано предавање на тему „Превенција ХИВ-а”.  

30.11.2018. Чланови Стручног 

већа: Никола Јовановић 

 

Извештај о посетама Храмовима у граду 

Током овог периода није реализована ниједна посета градским 

храмовима. На нивоу Актива вероучитеља општина Раковица и 

Чукарица је планирано одвођење ученика на Свету Литургију и 

Причешћивање ученика, а план реализације је предвиђен за 

децембар 2018.године. То значи да ће и ученици наше школе узети 

учешће у заједничком сабрању.  

30.11.2018. Чланови Стручног 

већа: Сретен Петковић 

 

Утврђивање нивоа на ком ће се радити са талентованим и 

надареним ученицима 

Колеге су изнеле план у вези индивидуализације наставе, како би 

додатно радили са ученицима који показују извесне таленте, а у 

сврху побољшања квалитета наставе и едукације ученика. За ову 

врсту активности су и предвиђене педагошке свеске, кроз које може 

да се прати индивидуални рад са ученицима. 

30.11.2018. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Извештај о самовредновању у области квалитета 

Овде истичем прославе значјних датума у сврху унапређења рада 

Актива, а у сарадњи са осталим активима на нивоу школе. За потребе 

спомињања значајних датума је урађан посебан план за ову школску 

годину, те су у овај мини пројекат укључени сви чланови Актива. У 

вези са овом темом, директор школе Бојана Стевановић је одржала 

огледни час 09.11.2018.године. Тема часа је била: „У сусрет 

примирју” (Србија у Првом светском рату). Часу су присуствовали 

ученици  II-3 и професори: Оливер Петковић, Никола Јовановић, 

Сретен Петковић, секретар школе и педагог. Наставник социологије 

Невенка Миличић, одржала је угледни час који је везан за прославу 

30.11.2018. Чланови Стручног 

већа: Невенка Миличић 
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значајних датума, а на тему: ''Толеранција''. Час је одржан 

15.11.2018.године у одељењу III-4, на часу социологије. О детаљима 

у вези самог часа може се видети у прилогу, у књизи Актива 

друштвених наука. 

Избор наставника за извођење огледно/угледних часова  

  Током месеца октобра је истакнут образац на огласној  табли 

зборнице, где су колеге уписале  датум реализације угледних часова. 

На Педагошком колегијуму одржаном 11.10.2018.године договорено 

је са директором школе, Бојаном Стевановић, да она (директор) буде 

реализатор огледног часа за Актив друштвених наука, обзиром да је 

историчар по струци. Тај огледни час је реализован 

09.11.2018.године.  

30.11.2018. Чланови Стручног 

већа: Бојана Стевановић 

 

Евидентирање  ученика за учествовање  у приредби за дан Св. Саве 

Евидентирани су учениици  за приредбу на дан Св.Саве. Сачињени 

су од ђака свих генерација. Тренутно на пробама хора је присутно 

петнаест ученика, али ће тај број бити и већи обзиром да треба да се 

томе додају и ученици који ће бити у литерарној секцији. Пробе хора 

су почеле половином месеца новембра, а пробе држи вероучитељ 

Сретен Петковић. О данима извођења проба и реализацији истих је 

све заведено у ''малим дневницима''. 

30.11.2018. Чланови Стручног 

већа: Сретен Петковић 

 

Анализа реализације наставних планова 

Колеге су поднеле извештаје у вези реализације наставних планова. 

Планови су већином у потпуности реализовани. Све што је 

предвиђено за овај период школске године је урађено, онако како је 

пројектовано по календару за 2018/2019.годину. 

27.12.2018. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Ажурирање базе података о стручном усавршавању 

Ова тачка дневног реда није реализована.  

27.12.2018. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Извештај о раду чланова Стручног већа укључених у рад школских 

тимова, извештај о раду интерних тимова у оквиру већа 

Чланови Актива су укључени у рад бројних школских тимова, те 

постоји добра сарадња са другим активима и тимовима. Детаљније о 

активностима на ову тему може се видети у извештајима тимова. 

27.12.2018. Сви чланови 

Стручног већа 

  

Разматрање педагошких ситуација  изнетих  на Педагошком 

колегијуму 

Чланови Актива су обавештени о III Педагошком колегијуму, 

одржаном 26.12.2018.године. Теме колегијума су биле везане за: 

Интегрисање наше школе, прославу значајних датума и прославу 

школске славе Св.Сава. На колегијуму су разматрани аспекти 

будућих догађаја, те наша стремљења у наредном периоду. 

Договорен је број одељења за упис у наредну 2019/2020.годину. Став 

колегијума је да се иде на исти број одељења, тј. 4+1, што значи 

четири четворостепена и једно тростепено. У вези прославе 

значајних датума вероучитељ Сретен Петковић је направио план 

активности у текућој години, а то ће бити мини пројекат наше школе 

у коме ће учествовати сви радници школе.  

27.12.2018. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Укључивање ученика у презентацију школе 
27.12.2018. Сви чланови 

Стручног већа 
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Као и претходних година, ученици наше школе ће бити укључени у 

презентовање школе на нивоу локалне самоуправе, али и шире 

(републички и регионално). Под презентацијама школе се 

подразумева: промоција школе на сајмовима образовања, 

карневалске активности, а овде бих уврстио и такмичења на којима 

су наши ученици веома активни. Све наведене активности су 

предвиђене за друго полугође, када се оне и реализују.  

 

Израда плана за извођење огледно/угледних часова 

Што се тиче огледних часова, за Актив друштвених наука је био 

предвиђен један овакав час за ову школску годину, а исти је 

реализован у новембру 2018.године. Колеге су одржале угледне 

часове и о томе су поднеле извештаје осталим члановима Актива. 

27.12.2018. Сви чланови 

Стручног већа 

  

 

Припрема приредбе за дан Св. Саве 

Припреме за школску славу Св.Сава су увелико у току. Састављен је 

програм за дан одржавања приредбе. Заступљени су рецитали, хор је 

укључен у извођење пригодних песама, а присутна је и ликовна 

секција са ђачким радовима. Колеге су се максимално ангажовале, а 

ђаци у великој мери помажу како би што свечаније прославили тај 

дан. Овој тачки дневног реда се посебно посветила пажња на 

Педагошком колегијуму. Договорено је да као и претходних година 

буде испоштован поредак дешавања. Вероучитељ Сретен Петковић 

је задужен за координацију догађања са осталим активима, а ту јођ 

спада организовање хора и увежбавање, договор са надлежним 

парохом, а у вези подизања славе и др. Јелена Јерковић је задужена 

за ликовну поставку радова ученика наше школе. Актив српског 

језика и књижевности је задужен за рецитале. Остали чланови 

Актива ће помоћи својим присуством да школска слава прође у 

најбољем реду. 

27.12.2018. Чланови Стручног 

већа: Сретен Петковић, Оливер 

Петковић, Никола Јовановић 

 

Побољшање наставног процеса кроз укључивање родитеља у 

наставни процес 

Чланови Актива су сагласни по питању ове тачке дневног реда. 

Неопходна је добра сарадња са родитељима у циљу што бољег 

стручног усавршавања њихове деце. Овде скрећем пажњу и на 

педагошки осврт, који представља изузетно важан сегмент 

образовања детета. Чланови Актива су информисали Веће у вези 

њиховог личног ангажмана по питању ове тачке дневног реда. 

Сарадња са родитељима се огледа у сталној комуникацији са 

родитељима телефонским путем. Даље, сарадња са родитељима 

електронским путем („e-mail” комуникација). Наравно и најбољи 

начин јесте сарадња кроз директне сусрете са родитељима. Ово 

подразумева родитељске састанке, али и родитељску активност у 

осталим догађајима (школска слава, карневалске свечаности). Такав 

пример се могао видети приликом прославе школске славе Св.Саве, 

где су родитељи у великом броју присуствовали школској приредби, 

а након тога заједно са децом били и на коктелу уприличеном за ову 

приредбу. 

30.01.2019. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Прилагођавање наставе специфичности одељења 

Обзиром да свако одељење има неку своју карактеристику, 

неопходно је прилагодити наставу ђачким потребама и њиховим 

30.01.2019. Сви чланови 

Стручног већа 
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могућностима. Чланови Актива су известили Веће о ситуацијама у 

настави. Ти коментари су везани махом за проблеме у извођењу 

наставе, а они се углавном тичу дисциплине на часу. У сврху 

прилагођавања наставе специфичностима одељења подразумева се 

употреба савремених учила и технолошких помагала како би се 

ученицима сама настава приближила и у већој мери олакшала, а све 

у циљу показивања бољих резултата.  

Подршка ученицима за ваннаставне активности (секције, клубови, 

пројекти) 

Ученицима се пружа стална подршка како би се у већој мери 

ангажовали по питању активности у ђачким секцијама. Конкретан 

пример за наш Актив јесте учешће ученика у извођењу приредбе за 

школску славу. Даље, ученици ће бити активни у наредном периоду 

када буду учествовали на такмичењима. Сем тога у пролећном делу 

школске године ће започети активности на тему карневала, у којима 

наша школа учествује последњих неколико година. Осим горе 

наведеног, треба споменути и ученичке компаније које ће у 

наредним месецима почети са радом.  

30.01.2019. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Обележавање значајних датума ( Школска слава – Свети Сава) 

Школска слава - Свети Сава је припремана последњих неколико 

месеци. Ученици свих генерација наше школе су учествовали у овим 

припремама, како би приредба на сам дан дешавања протекла у 

најбољем реду. Припреме простора за приредбу су започеле 

некоолико дана уочи саме приредбе. Пано у холу школе, са 

пригодним материјалом за овај догађај, поставили су: Горан 

Богдановић, Бојана Стевановић и Сретен Петковић. Приредба је 

почела 27.01.2019. године у 12.30h доласком свештеника, који је 

приступио обреду подизања славе. Након тога је директор школе 

Бојана Стевановић поздравила присутне госте и поделила 

захвалнице колегама за њихову вишегодишњу службу у установи. 

Након тога је почела приредба коју су извели ђаци наше школе. У 

приредби су били заступљени: рецитали, беседа, епске песме, хорска 

извођења и инструментални наступ. Након овог дела приредбе, 

наступили су чланови КУД „Димитрије Котуровић” који су сплетом 

игара из Србије увеличали овај догађај. Приредба је након тога 

настављена у фоајеу школе где је припремљено пригодно послужење 

за све присутне.   

30.01.2019. Чланови Стручног 

већа: Сретен Петковић, Никола 

Јовановић, Оливер Петковић 

 

Анализа успеха на крају првог полугодишта 

 

Чланови Актива су предали 

извештаје о успеху ученика на 

крају првог полугодишта 

Анализа реализације и посећености допунске и додатне наставе 

Чланови Актива су поднели усмене извештаје у вези посећености 

додатне и допунске наставе од стране ученика. Детаљна евиденција се 

може проверити у дневницима за евидентирање додатне и допунске 

наставе. 

30.01.2019. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Мере за побољшање успеха 

Што се тиче мера предвиђених за наредни период, а у вези рада на 

побољшању успеха код ученика, колеге су изнеле следеће предлоге: 

долазак на часове допунске наставе, а при том се то редовно евидентира 

30.01.2019. Сви чланови 

Стручног већа 
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у тзв.„малим дневницима”, но и поред тога нема неког већег ефекта. Оно 

што колеге износе као велики проблем јесте: недолазак ученика на 

редовну наставу, недолазак ученика на допунску наставу, 

индиферентност ученика према предметима које похађају, а све то 

резултира слабим резултатима што се види на крају првог 

класификационог периода.  

План мера за побољшање квалитета наставе 

 У вези плана мера за побољшање квалитета наставе наведено је следеће: 

увођење технолошких помагала у наставу, као што су пројектори,  путем 

којих може да се унапреди наставу у смислу дигитализације садржаја 

који се презентују ученицима. Притом мислим на употребу Интернета у 

настави како би се у што већој мери осавременио садржај који се 

представља ученицима. Даље стручно оспособљавање наставног кадра, 

а у ову сврху су организовани семинари у установи, које су чланови 

Актива похађали. Један од таквих семинара који је реализован у току 

зимског распуста је управо у вези коришћења савремених електронских 

медија како би се настава у што већој мери осавременила. Све ово 

посматрано ће у наредном периоду показати у којој мери је је настава у 

нашој школи добила на квалитету и наравно показати колико ће то 

утицати на саме ученике и њихов образовни развој. 

 

 

10.03.2019. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Позивање родитеља на нека предавања и присуствовање извођењу 

огледног часа 

 

Ова тачка дневног реда није реализована. Чланови Актива друштвених 

наука нису одржали ниједан јавни час на којем би били присутни 

родитељи. Што се тиче угледних часова они су држани, а били су 

посећени од стране директора и педагога школе. 

10.03.2019. 

Извештај о реализацији приредбе за дан Св.Саве 

Програм школске славе је почео доласком свештеника. Отац Милош је 

дошао у име надлежног пароха Цркве Св. Вартоломеј и Варнава. 

Свештеник је приступио обреду подизања славе и резању славског 

колача. Обреду подизања славе су били присутни: директор школе 

Бојана Стевановић, ПП-служба, наставно особље, помоћно особље, 

родитељи и ученици школе те локална самоуправа.Након обреда 

директор школе Бојана Стeвановић je одржала уводну реч и  поздравила 

присутне,те поделила пригодне захвалнице којима је одала похвалу 

онима који су свој радни век провели у овој установи.Ученица четврте 

године Катарина Усковић, прочитала је светосавску беседу коју сам 

припремио за ову прилику. Даље су ученици школе наставили са 

унапред припремљеним садржајем. Химна, рецитације, песме... 

Материјал који смо користили (колеге србисти и ја) преузет је из Житија 

светих од Теодосија и других текстова.Након програма који је изведен 

од стране наших ђака, приредба је завршена сплетом народних игара у 

извођењу КУД „ Димитрије Котуровић“. По завршетку пригодног 

програма, директор школе је позвала присутне на послужење у 

просторијама школе. 

10.03.2019. Чланови Стручног 

већа: Сретен Петковић, Никола 

Јовановић, Оливер Петковић 
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Ажурирање базе података о стручном усавршавању 

У нашој школи је претходних месеци било доста семинара који су 

организовани од стране саме школе, а на иницијативу директора школе 

Бојане Стевановић. Последњи у низу одржаних семинара је у вези 

усавршавања електронске писмености наставног особља. Овај семинар 

је између осталог обрадио тему „електронски дневник”, што нам је 

итекако потребно од првог септембра 2019.године, када почињемо ову 

платформу да примењујемо у настави. Семинар је у великој мери био 

посећен, а чланови Актива су већином били присутни, осим оних који 

раде у другим школама и већ неко време користе ову платформу у 

свакодневној настави. Сем овог семинара у плану је у наредном периоду 

године и семинар на тему „Квалитетна настава 3”, којим ћемо 

комплетирати савремени приступ реализацији наставе и постигнућа код 

ученика. Тим за стручно усавршавање је обавештен о активностима 

чланова Актива друштвених наука како би подаци били ажурирани. 

31.03.2019. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Корелација Стручног већа и Тима за промоцију школе у циљу 

повећања броја ученика 

Корелација Актива друштвених наука и Тима за промоцију школе добро 

функционише. Вероучитељ Сретен Петковић је члан Тима за културне 

активности школе, али је присутан и на дешавањима у вези промоције 

школе. У наредном периоду је планирано више таквих активности: 

Сајам образовања у Београду који се одржава у простору београдског 

сајма, Сајам образовања у Гроцкој у општини Гроцка, промотивна 

предавања и презентације у бројним основним школама на територији 

општине Раковица, карневалске свечености које очекују наше ученике, 

а за шта се увелико спремамо...Треба нагласити да су ученици наше 

школе у претходних неколико година стално присутни на карневалским 

свечаностима на локалу, регионално, па чак и међународно, чиме се 

школа на најбољи могући начин представља у окружењу. 

31.03.2019. 

Укључивање ученика у презентацију школе, вршњачка едукација 

(постављање талентованих ученика у улогу оних који и сами 

едукују друге ученике) 

Ова тачка дневног реда потврђује претходну тачку. Наиме ученици су 

главни носиоци активности представљања школе у сарадњи са 

наставним кадром, који у пуној мери подржава ученике, како би се 

школа што боље представила са циљем да се повећа број ђака. Ученичка 

активност је евидентно присутна на свим манифестацијама, што је 

итекако битно за нашу школу јер се примећује квалитативан напредак, 

те се поправља имиџ школе на боље. У претходном периоду издвајам 

следећа дешавања која најбоље илуструју оно о чему говорим: Дан 

школе и приредба на којој су били присутни локални званичници, 

родитељи и други; карневалски наступ у немачком граду Котбусу, 

турнир у малом фудбалу са циљем да се прикупе средства у хуманитарне 

сврхе за дечје прихватилиште на Звездари, кошаркашки турнир...на ово 

се надовезују наредна дешавања где ћемо представљати школу на 

локалу и шире, а о чему говори претходна тачка дневног реда. 

31.03.2019. Сви чланови 

Стручног већа 

 

У периоду од 28.02.2019.године па до 04.03.2019.године, шеснаест 

ученика наше школе предвођени директором школе Бојаном 

Стевановић, историчарем Николом Јовановићем и вероучитељем 

31.03.2019.Сретен Петковић и 

Никола Јовановић 
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Сретеном Петковићем су били присутни на службеном путовању у 

немачком граду Котбусу. Сврха путовања и интенције наше школе су се 

тицале образовно-културне сарадње са овим немачким градом, а у циљу 

побољшања интелектуалног статуса наших ученика на локалном нивоу 

и шире, те повезивања са немачким средњим школама по питању 

актуелних пројеката у школи као што је тренутно пројекат „Еразмус”. 

Повод за путовање је био карневал који се одржава у истоименом граду. 

На овом карневалу су ученици наше школе учествовали у дефилеу кроз 

град Котбус и представили се публици кореографијом коју су сами 

осмислили, у костимима на тему „Виолончело”. Наша школа је путовала 

у склопу делегације која је представљала општину Раковицу и 

Републику Србију. Наши ученици су изузетно лепо представили себе и 

своју земљу, а укупан утисак је позитиван.  

Дана 28.03.2019.године наставник грађанског образовања, Оливер 

Петковић, водио је ученике наше школе на Сајам аутомобила. Група која 

је посетила Сајам је сачињена од осам ученика другог разреда -смер 

аутомеханичар. 

31.03.2019. Оливер Петковић 

Никола Јовановић, наставник историје, организовао је турнир у малом 

фудбалу за ученике свих разреда наше школе. Сврха овог турнира је 

прикупљање новчених средстава у хуманитарне сврхе. Прикупљени 

новац ће бити дониран дечјем прихватилишту на Звездари. 

31.03.2019.Никола Јовановић 

Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

Чланови Актива су поднели извештаје у вези успеха ученика на крају 

трећег класификационог периода. Закључак је да стање није сјајно, али 

да је мало боље него претходних година. Наравно ради се на томе да се 

овакво стање поправи и доведе на боље. У погледу тога чланови Актива 

ће предузети одређене мере како би се стање поправило. Под тим се 

подразумева појачани рад са ученицима, допунска настава и вршњачка 

едукација. 

25.04.2019. . Сви чланови 

Стручног већа 

 

Ученици се активно укључују у стварање подстицајне средине за учење, 

својим идејама о начину уређења школског простора 

Чланови Актива извештавају о укључености ученика у свакодневним 

активностима које се тичу ове теме. Што се тиче уређења школског 

простора ту су присутни панои на школским ходницима. Један такав 

пано су урадиле ученици четврте године: Катарина Јовановић и Анђела 

Ђорђевић, а у сарадњи са професором философије Бобаном 

Ћулајевићем. Тема рада је: Томас Хобс и друштвено окружење.  

25.04.2019. Бобан Ћулајевић 

Консултације о предлогу мера за унапређивање квалитета рада 

школе 

Ова тачка дневног реда потврђује претходну тачку. Наиме ученици су 

главни носиоци активности представљања школе у сарадњи са 

наставним кадром, који у пуној мери подржава ученике, како би се 

школа што боље представила са циљем да се повећа број ђака. Ученичка 

активност је евидентно присутна на свим манифестацијама, што је 

итекако битно за нашу школу јер се примећује квалитативан напредак, 

те се поправља имиџ школе на боље. У претходном периоду издвајам 

следећа дешавања која најбоље илуструју оно о чему говорим: Дан 

школе и приредба на којој су били присутни локални званичници, 

25.04.2019. Сви чланови 

Стручног већа 
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родитељи и други; карневалски наступ у немачком граду Котбусу, 

турнир у малом фудбалу са циљем да се прикупе средства у хуманитарне 

сврхр за дечје прихватилиште на Звездари, кошаркашки турнир...на ово 

се надовезује наредна дешавања где ћемо представљати школу на локалу 

и шире, а о чему говори претходна тачка дневног реда. 

По питању ове тачке дневног реда навешћу следеће: 

 - 11.04.2019. ученици карневалске трупе наше школе су били 

гости у емисији „Жикина шареница” на телевизији Пинк. Наиме 

шеснаест ученика у пратњи професорке Мирјане Лажетић је 

учествовало у представљању наше школе. Путем овог електронског 

медија ученици су репрезентовали нашу школу. 

 - 13.04.2019. ученици су уочи карневала у Раковици 

присуствовали карневалској журци у пратњи:  професорке Мирјане 

Лажетић, професора Сретена Петковића и директора школе Бојане 

Стевановић. 

 - 14.04.2019. наша карневалска трупа је учествовала на VII 

Раковичком карневалу. Ове године су карневалске маске урађене по 

мотивима римских легија. Чланови Тима за карневалске свечаности: 

Мирјана Лажетић и Сретен Петковић су били логистичка подршка и 

помоћ ученицима приликом реализације ових активности. Овиј 

манифестацији је присуствовало и неколико чланова колектива: 

директор школе Бојана Стевановић, србисти Горан Богдановић и Нада 

Страхинић. На крају дана је била одржана и друга карневалска журка на 

којој су били присутни чланови Тима за карневалске свечаности. 

 - 21.03.2019. двадесет ученика наше школе различитих 

генерација је присуствовало представи „Главо луда” која је приказана у 

Позоришту на Таразијама. Ученици су били у пратњи: директор школе 

Бојана Стевановић, Мирјана Лажетић, педагог Тања Поњавић и Сретен 

Петковић. Ова активност је реализована као вид афирмације ученика за 

њихово залагање за припрему и реализацију  школске славе Св.Саве. 

 -16.04.2019. Поводом 800 година од Установљења СПЦ, одржана 

је пригодна свечаност у сали Културног центра Раковица. Ова приредба 

је уприличена сарадњом АЕМ београдско-карловачке (Канцеларија за 

верску баставу) и општине Раковица. Ова приредба је реализована од 

стране свих основних и средњих школа општине Раковица. Нашу школу 

су представили ученици прве године пригодном представом. Ученници: 

Матија Мијаљевић, Павле Станковић и Филип Митровић су извели 

рецитал на тему последњег дијалога двојице Немањића и беседу 

патријарха Павла. Приредби су присуствовали родитељи, наставници, 

челници општине и представници школа. 

 - 18.04.2019. Поводом наилазећег празника Васкрсења 

Христовог, општина Раковица је уприличила Васкршњи вашар за 

ученике основних школа општине Раковица. Вероучитељ Сретен 

Петковић је имао јавни наступ поводом ове манифестације, а на позив 

25.04.2019.Сретен Петковић 
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општине Раковица и директора школе. Тема наступа је била у вези 

фарбања васкршњих јаја и историјата у вези догађаја око Васксра.  

 У току су припреме за наилазеће догађаје у вези карневалских 

активности. Тим задужен за ове активности припрема ученике за учешћа 

на смотрама које су најављене. Прва таква манифестација је заказана у 

месецу јуну у Тивту.  

Анализа документације за праћење ученика (педагошке свеске) 

Чланови Актива су поднели извештаје у вези документације за праћење 

рада ученика и ученичких активности, тзв. „педагошке свеске”. Подаци 

о активностима чланова Актива могу да се пронађу у самим 

документима (педагошке свеске) о којима је реч у овој тачки дневног 

реда. 

02.06.2019. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Извештај о  раду чланова Стручног већа укључених у рад школских 

тимова 

Ова тачка дневног реда није реализована јер ми чланови Актива нису 

доставили никакве податке. 

02.06.2019. 

Сарадња са Тимом за обезбеђивање квалитета и развој установе ( 

реализација карневалских активности ) 

Сарадња Актива друштвених наука и Тима за  обезбеђивање квалитета 

и развој установе је на високом нивоу. Наиме овде је неопходно 

споменути Карневалске свечаности. Председник Актива друштвених 

наука је истовремено и члан Тима за карневалске свечаности. Школска 

карневалска трупа је учествовала у неколико карневалских дешавања 

последњих месеци. Иако сам то већ споменуо у претјодном извештају, 

сматрам да је неопходно да поновим где је све било учешћа наших ђака, 

а у сарљадњи са горе наведеним Тимом: 

- 11.04.2019. ученици карневалске трупе наше школе су били гости у 

емисији „Жикина шареница” на телевизији Пинк. Наиме шеснаест 

ученика у пратњи професорке Мирјане Лажетић је учествовало у 

представљању наше школе. Путем овог електронског медија ученици су 

репрезентовали нашу школу. 

- 13.04.2019. ученици су уочи карневала у Раковици присуствовали 

карневалској журци у пратњи:  професорке Мирјане Лажетић, 

професора Сретена Петковића и директора школе Бојане Стевановић. 

- 14.04.2019. наша карневалска трупа је учествовала на VII Раковичком 

карневалу. Ове године су карневалске маске урађене по мотивима 

римских легија. Чланови Тима за карневалске свечаности: Мирјана 

Лажетић и Сретен Петковић су били логистичка подршка и помоћ 

ученицима приликом реализације ових активности. - 21.03.2019. 

двадесет ученика наше школе различитих генерација је присуствовало 

представи „Главо луда” која је приказана у Позоришту на Таразијама. 

Ученици су били у пратњи: директор школе Бојана Стевановић, Мирјана 

Лажетић, педагог Тања Поњавић и Сретен Петковић. Ова активност је 

реализована као вид афирмације ученика за њихово залагање за 

припрему и реализацију  школске славе Св.Саве. 

-16.04.2019. Поводом 800 година од Установљења СПЦ, одржана је 

пригодна свечаност у сали Културног центра Раковица. Ова приредба је 

уприличена сарадњом АЕМ београдско-карловачке (Канцеларија за 

верску баставу) и општине Раковица. Ова приредба је реализована од 

02.06.2019. 
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стране свих основних и средњих школа општине Раковица. Нашу школу 

су представили ученици прве године пригодном представом. Ученници: 

Матија Мијаљевић, Павле Станковић и Филип Митровић су извели 

рецитал на тему последњег дијалога двојице Немањића и беседу 

патријарха Павла. Приредби су присуствовали родитељи, наставници, 

челници општине и представници школа. 

- 18.04.2019. Поводом наилазећег празника Васкрсења Христовог, 

општина Раковица је уприличила Васкршњи вашар за ученике основних 

школа општине Раковица. Вероучитељ Сретен Петковић је имао јавни 

наступ поводом ове манифестације, а на позив општине Раковица и 

директора школе. Тема наступа је била у вези фарбања васкршњих јаја 

и историјата у вези догађаја око Васксра. Овде су били присутни и 

ученици наше школе који су ученицима млађих генерација помагали 

током ових активности. 

 У току су припреме за наилазеће догађаје у вези карневалских 

активности. Тим задужен за ове активности припрема ученике за учешћа 

на смотрама које су најављене. Прва таква манифестација је заказана у 

месецу јуну у Тивту.  

Анализа успеха на крају другог полугодишта 

Чланови Актива су предали писане извештаје о успеху ученика на крају 

школске године што је табеларно приказано у извештају за јун-јул 

2019.године. 

24.06.2019. 

Сви чланови Стручног већа 

Анализа рада Стручног већа 

Чланови Актива су поднели писане извештаје те је урађен табеларни 

приказ успеха по предметима у претходном полугодишту, а за целу 

2018/2019.годину. У вези рада Актива у претходној школској години ћу 

накнадно урадити Годишњи извештај где ће све детаљно бити 

приказано. У вези ове тачке дневног реда позивам се на месечне 

извештаје актива који су уредно предати. 

24.06.2019. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Припрема плана рада Стручног већа за 2019/2020годину.  

Што се тиче плана рада Актива за наредну школску 2019/2020.годину, 

предложено је од стране мене као председника Актива да се искористи 

овогодишњи план са малим модификацијама. Овогодишњи план Актива 

се показао добрим и уз мале корекције може да се примењује и наредне 

школске године. Извештај о овој тачки дневног реда ће бити употпуњен 

закључно са месецом августом 2019.године када и треба да се преда 

предлог плана Актива за наредну школску годину. 

24.06.2019. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Разматрање педагошких ситуација  изнесених  на Педагошком  

колегијуму 

Чланови Актива су били обавештени о свим претходним Педагошким 

колегијумима и о свим одлукама које су донете на тим седницама. Све 

ово је уредно заведено у извештаје рада Актива друштвених наука о 

чему су колеге детаљно информисане. Педагошких колегијума у овој 

школској 2018/2019.години је било: седам (7) плус два (2) ванредна. О 

свим дешавањима на тим колегијумима и о предлозима и одлукама које 

су донете, чланови Актива су били обавештени.  

24.06.2019. Сви чланови 

Стручног већа 

 

Израда предлога поделе часова 

24.06.2019. Сви чланови 

Стручног већа 
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Чланови Актива су били обавештени о свим претходним Педагошким 

колегијумима и о свим одлукама које су донете на тим седницама. Све 

ово је уредно заведено у извештаје рада Актива друштвених наука о 

чему су колеге детаљно информисане.  

Усвајање извештаја о раду Стручног већа у претходној школској 

години 

 

 

Усвајање годишњег плана рада Стручног већа за 2019/2020. годину 

 
 

Ажурирање базе података о стручном усавршавању 

 
 

Разматрање педагошких ситуација  изнесених на Педагошком  

колегијуму 

 

 

Стручно усавршавање наставника  

 
 

Екстерни и интерни семинари, обуке и тренинзи у циљу повећања 

компетенција наставника 

 

 

Реализација угледних и огледних часова 

 
 

Евалуација одржаних часова у оквиру Стручног већа 

 
 

Уређивање кабинета – припрема материјала за кабинете, ученички 

радови, тематски панои 

 

 

 

Електротехника и природне науке 

 

 

ЧЛАНОВИ : БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА ПРИСУСТВО 

1. Александрова 

Павлинка 
10 10 

2. Ковачевић Светлана 10 10 

3. Марушић Снежана 10 10 

4. Перић Стево 10 10 

5. Радовановић Снежана 10 10 

6. Чворо Снежана 10 7 

7. Вуковић Светлана 10 10 

8. Деспотовић Љиљана 10 10 

9. Костић Снежана 10 10 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

Реализованe активности 
Време реализације и носиоци 

активности  

1. Усаглашавање критеријума оцењивања; 

Поново су прегледани критеријуми оцењивања и константовано 

је да их не треба кориговати већ доследно примењивати.  

Уочено је да постоје мала одступања у закључним оценама истих 

предмета различитих наставника а разлог је само одељење. 

17.09.2018. Чланови 

Стручног већа 
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 Код укупних просечних оцена наставника постоје велике разлике 

због тога што неки наставници углавном предају у трогодишњем 

занимању. 

 

2. Договор о изради планова за децу која раде по ИОП – у 

Разговарано је о ученицима који похаћају наставу по ИОП 

- у. Урађен је план из Оснаве електротехнике, 

електронике и физике за ученике друге године, а остали 

предметни наставници ће накнадно урадити планове или 

индивидуализацију 

 

17.09.2018. Чланови 

Стручног већа, тима за 

инклузију, педагог, директор 

школе. 

3. Предлог о стручном усавршању наставника; 

Сваки предметни наставник је попунио табелу са предлогом 

о стручном усавршавању, објединјене су табеле и послате 

колеги Горану Богдановићу. 

 

17.09.2018. Чланови 

Стручног већа 

4. Израда иницијалних тестова; 

Константовано је да ће се иницијални тестови радити само 

из физике. За остале предмете нема потребе. 

 

17.09.2018. Чланови 

Стручног већа 

5. Сређивање кабинета и набавка научно наставних 

средстава; 

Анализиране су потребе кабинета и установљено је да 

треба 10 рачунара у кабинету 45 које треба умрежити 

 

17.09.2018. Чланови 

Стручног већа 

6. Планирање огледних часова 

Оквирно су дати предлози за огледне и угледне часове. 

 

17.09.2018. Чланови 

Стручног већа, Стручно веће 

математике 

7. Примена вршњачког учења у реализацији наставе ; 

Разговарано је о значају вршњачког учења у реализацији 

наставе и сваки наставник ће одредити ученике који ће 

помагати у учењу ученицима којима треба више времена да 

науче задато. 

 

15.10.2018.  Чланови 

Стручног већа 

8. Припрема огледних часова и посeта огледним часовима 

сродних предмета; 

Почети са припремом огледних часова и направити план 

присуства. 

 

15.10.2018.  Чланови 

Стручног већа, Стручно веће 

математике 

9. Планирање посета институцијама, музејима... 

Колегиница Светлана Ковачевић је водила неке ученике 

одељења II3, III3, III4 i IV5  на 6. Међународну  

конференцију о обновљиним изворима електричне енергије 

која је одржана 12.10.2017 у Дому инжењера. Изнела је своје 

запажање и мишљење.. Константовали смо да кад год 

добијемо понуде да водимо ученике на семинаре, радионице 

трба то искористити и одвести ученике. Планирана је посета 

термоелектрани Никола Тесла у новембру. 

 

15.10.2018.  Чланови 

Стручног већа 

10. Анализа постигнутих резултата на крају првог тромесечја; 

Детаљно је анализиран успех на крају првог тромесечја по 

одељењима и по предметима. Анализиран је успех истих 

предмета различитих предметних наставника и 

20.11.2018. Чланови 

Стручног већа 
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константовано је да су одступања мала. Оцене ученика у 

трогодишњим профилима су знатно лошије, препоставка је 

да је то због веома слабе основе из основних школа.  

 

11. Анализа остварености наставних планова, допунске и 

додатне наставе; 

Наставни планови су остварени. План допунске наставе је 

делимично остварен јер ученици врло ретко посећују те 

часове. Додатна настава се не организује јер ученици нису 

заинтересовани за овај вид ангажовања. Допунска настава 

је појачана, али без видљивих резултата 

 

20.11.2018. Чланови 

Стручног већа 

12. Израда плана за побољшање успеха ученика; 

План за побољшање успеха је редовније долажење на 

редовну и допунску наставу и  активно учешће, разговор 

са родитељима и њихово веће ангажовање, као и 

подстицање  вршњачког учења 

20.11.2018. Чланови 

Стручног већа 

14. Предлог за укључивање ученика у наставу по ИОП-у;  

Нових ученика за укључивање у наставу по ИОП - у нема. 

Са ученицима који већ похађају наставу по ИОП -у се ради 

и закључак присутних је да је са овим ученицима и њиховим 

родитељима постигнута задовољавајућа сарадња.  

20.11.2018. Чланови 

Стручног већа, тим за 

инклузију, педагог, директор 

школе 

15. Анализа успеха ученика кроз резултате постигнуте на 

писменим проверама; 

Анализиран је успех који су ученици постигли на писменим 

проверама и установљено је да је исти задовољавајућ. 

Разговарано је и о припремама роји су наставници радили 

пре писмених и контролних задатака. 

 

10.12.2018. Чланови 

Стручног већа, Стручно веће 

математике  

16. Евалуација и самоевалуација постигнутих резултата; 

Разговарано је о утицају наставе и васпитног рада на личност 

ученика, праћење развоја ученика. Дискутовано је о 

ефикасности задатих циљева, а сваки наставник је дао 

процену свог рада.  

 

10.12.2018. Чланови 

Стручног већа 

17. Припрема завршних тестова и писмених задатака за крај 

првог полугодишта; 

Од стране наставника су предложени  завршни тестови и 

писмени задаци за крај првог полугодишта . 

 

10.12.2018. Чланови 

Стручног већа 

18. Усвајање предложених питања за завршни и матурски 

испит 

Усвојена су питања за завршни и матурски испит. 

10.12.2018. Чланови 

Стручног већа 

19. Анализа постигнутих резултата на писменим и 

контролним задацима; 

Констатовано је да су резултати постигнути на писменим 

проверама очекивани и дошло се до закључка да уколико 

у будуће ученици више присуствују редовној и допунској 

настави и резултати ће бити бољи 

25.02.2019. Чланови 

Стручног већа 

20. Анализа успеха на крају првог полугодишта 

Константован је велики број недовољних оцена, што се 

предпоставља да је последица недоласка ученика на 

наставу. Нарочито је лош успех одељења I5. 

25.02.2019. Чланови 

Стручног већа 
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21. Анализа остварености наставних планова; 

Наставни планови су углавном реализовани, нешто мало 

одступања има код колегинице Снежане Чворо због 

немогућности налажења адекватне замене 

25.02.2019. Чланови 

Стручног већа 

22. Предлог мера за побољшање успеха ученика; 

Предлог мера за побољшање успеха ученика је већа 

ангажованост ученика као и њихова већа присутност на 

часовима редовне и допунске наставе.  

 

25.02.2019. Чланови 

Стручног већа 

23. Извештај о посети семинарима и стручном усавршавању 

наставника; 

Већина наставника је присуствовала семинару 

Мултимедијални садржаји у функцији образовања и 

задовољна је садржајем и квалитетом семинара. 

 

18.03.2019. Чланови 

Стручног већа, тим за 

инклузију, педагог, директор 

школе 

24. Анализа остварености планова израђених по ИОП-у; 

Планови по ИОП-у нису у потпунасти реализовани и то 

пре свега због нередовног похађања наставе.  

18.03.2019. Чланови 

Стручног већа, тим за 

инклузију, педагог, директор 

школе 

25. Сарадња са родитељима ради побољшања успеха ученика; 

Сарадња са родитељима је добра. Родитељи долазе, 

разговарају са предметним наставницима о проблемима 

учења и о самим породичним проблемима у којима се 

ученици налазе. Заједнички покушавамо да дођемо до 

решења проблема.  

 

18.03.2019. Чланови 

Стручног већа, тим за 

инклузију, педагог, директор 

школе 

26. Припреме за матурски испит; 

Извршене су све припреме за матурски испит. Прегледана су 

предложена испитна питања за изборне предмете и дате теме 

за практични део матурског испита. 

 

18.03.2019. Чланови 

Стручног већа, тим за 

инклузију, педагог, директор 

школе 

27. Анализа резултата на крају трећег тромесечја; 

Констатовано је да је успех ученика јако лош, нарочито у 

одељењима трећег степена I5, II5 и III5. У поједеним 

одељењима уочено је и побољшање. Нарочито се види 

побољшање успеха у одељењу II3. 

 

15.04.2019.Чланови 

Стручног 

већа, 

Стручно 

веће 

математике, 

Стручно 

веће 

машинства 

28. Предлог мера за побољшање постигнутих резултата; 

Предлози мера за побољшање резултата остају исти као и 

после првог полугодишта . 

15.04.2020.Чланови 

Стручног 

већа, 

Стручно 

веће 

математике, 

Стручно 

веће 

машинства 

29. Извештај о раду ученика по измењеним стандардима; 

Ученици који раде по измењеним стандардима труде се и 

према својим могућнастима постижу и одговарајуће 

резултате.  

15.04.2021.Чланови 

Стручног 

већа, 

Стручно 
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веће 

математике, 

Стручно 

веће 

машинства 

30. Размена искуства са члановима других Стручних већа о 

стручном усавршавању. 

Са члановима других Стручних већа разговарано је о 

стручном усавршавању и размењена су искуства. 

 

15.04.2022.Чланови 

Стручног 

већа, 

Стручно 

веће 

математике, 

Стручно 

веће 

машинства 

31. Анализа одржаних огледних и угледних часова; 

1. На нивоу Стручног већа одржан је један огледни и један 

угледни час.17.12.2018. Колегинице Светлана Вуковић и 

Сања Врачарић су одржале угледни час са темом 

Механички рад. 18.04.2019. Колегинице Снежана 

Радовановић и Гордана Ралетић су одржале угледни час 

са темом Примена комплексних бројева у 

електротехници. Часови су били одлични и веома 

занимљиви. Стево Перић и Татјана Ћесаревић су 

одржали угледни час 28.03.2019. са темом Једносмерна и 

наизменична струја. 

 

 

12.05.2019. Чланови 

Стручног 

већа 

32. Анализа остварености стручног усавршавања наставника 

ван установе и оквиру установе; 

Анализиран је план стручног усавршавања и 

константовано је да је углавном остварен. 

12.05.2020. Чланови 

Стручног 

већа 

33. Израда завршних тестова; 

Донесена је одлука да се завршни тестови не раде, јер 

чланови стручног већа електротехнике и природних наука 

сматрају да они нису потребни у овим околностима 

12.05.2021. Чланови 

Стручног 

већа 

34. Помоћ слабијим ученицима преко вршњачког учења, 

допунске наставе; 

Направљен је план помоћи ученицима са слабијим успехом 

преко вршњачког учења и додатних часова допунске наставе 

који су веома слабо посећени. 

 

12.05.2022. Чланови 

Стручног 

већа 

35. Анализа постигнутих резултата на крају школске године; 

Констатовано је да је успех ученика лош. Нарочито у 

одељењу III4 где има велики број јединица и доста 

неоцењених ученика. Матуранти су углавном успешно 

завршили своје средње образовање. Мали број ученика је 

имао поправне и разредне испите и полагаће матуру у 

августу 

02.07.2019. Чланови 

Стручног већа 

36. Анализа остварености наставних планова и програма; 

Наставни планови и програми су остварени у потпуности. 

 

02.07.2019. Чланови 

Стручног већа 

37. Анализа остварености плана допунске и додатне наставе; 
02.07.2019. Чланови 

Стручног већа 
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Допунска настава је делимично остварена јер се ученици 

нису појављивали код свих професора. Додатну наставу 

нисмо држали јер немамо ученике за то. 

 

38. Припрема и реализација припремне наставе за ученикe 

који имају недовољне оцене; 

Део припремне наставе је одржан од  24.06.2019. до 

28.06.2019, а други део биће одржан у августу  од19.08.2019 

до 23.08.2019. 

 

02.07.2019. Чланови 

Стручног већа 

39. Писање годишњег извештаја; 

Годишњи извештај је прочитан и усвојен. 

 

29.08.2019. Чланови 

Стручног већа 

40. Усвајање плана и програма рада Стручног већа; 

Предложен је и усвојен  план рада стручног већа 

електротехнике и природних наука за наредну школску 

годину 2019/2020. 

 

29.08.2019. Чланови 

Стручног већа 

41. Припрема иницијалних тестова по предметима; 

Наставници који раде иницијалне тестове дали су своје 

предлоге. 

 

29.08.2019. Чланови 

Стручног већа 

42. Анализа поправних и разредних испита; 

Анализирани су поправни и разредни испити и утврђено 

је да сви ученици нису успешно положили исте. Разлог је 

неучење 

29.08.2019. Чланови 

Стручног већа 

43. Сређивање кабинета и набавка научно наставних 

средстава; 

Дат је предлог набавке научно наставних средстава. 

 

29.08.2019. Чланови 

Стручног већа 

 

Дана, 19.6.2019., група ученика и наставника МШ Радоје Дакић, била је у обиласку ТЕ Морава. 

Том приликом, након добродошлице и уводног обраћања руководства, у пратњи 3 инжењера 

започео је обилазак. 
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Фотографисање, унутар објекта није дозвољено. Ношење заштитне опреме је обавезно, како за 

запослене, тако и за посетиоце. Заштитну опрему, обезбедио домаћин. 

Прво смо посетили постројење за производњу водоника (водонична станица). Овде се производи 

водоник, који се користи за расхладу ротора, турбо генератора. 

Након тога, обишли смо депонију угља, на којој се складишти чврсто гориво (лигнит), намењено за 

рад термо електране. 

Након тога посетили смо, млинско постројење, где се угаљ меље, и систем за транспорт пепела и 

шљаке (багер станица). 

Након тога били смо у релејној просторији, у којој су смештени PLC-ови (DCS), помоћу којих се 

управља технолошким процесом у термоелектрани. 

Поред тога, посетили смо и постројење за хемијску припрему воде, у којем се од речне воде добија 

деми вода, потребна за напајање котла. Радом постројења управља један PLC.  

Посету смо завршили обиласком машинске хале. Ту нам је показан турбо агрегат, који се састоји од 

турбине која погони генератор, номиналне снаге 110МW. 

Наставници електро групе предмета, који су пратили ученике: Снежана Чворо, Снежана 

Радовановић и Светлана Ковачевић. 

Ученици су из одељења, III3 и III4. 

Након обиласка ТЕ Морава, ученици су са наставницама обишли и Природњачки музеј у 

Свилајнцу. 
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 СТРУЧНО ВЕЋЕ  МАШИНСТВА 

 

 

ЧЛАНОВИ : 

БРОЈ 

ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 

ПРИСУСТВО 

1. Поповић Надежда 7 7 

2. Драгојловић Раде 7 7 

3. Пешић Мијојла 7 4 

4. Чалић Драгослав 7 6 

5. Чортановачки Милена 7 5 

6. Стојановић Драгиша 7 6 

7. Ранковић Слободан 7 7 

8. Јовановић Биљана 7 7 

9. Доклестић Лазар 7 2 

10. Ђаловић Оливера 7 5 

11. Ковачевић Јованка 7 7 

12. Лажетић Мирјана 7 7 

13. Милојевић Небојша 7 7 

14. Новаковић Љиљана 7 7 

15. Оливера Голеш 7 6 

16. Радовановић Ненад 7 5 

17. Јелена Жупањац 7 3 

18. Ивковић Зоран-организација 

рада 
7 5 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

Реализованe активности Време реализације и носиоци активности  

Усвојен план рада Стручног већа. 
 

1. седница стручног већа 

Чланови стручног већа 

Одређени чланови из стручног већа за рад у 

школским тимовима. 
 

1. редовна седница наставничког већа, 

Чланови стручног већа 

Предлог школског пројекта из области 

машинства 
Током школске године кроз ученичке компаније  

Урађен је предлог плана стручног 

усавршавања за чланове стручног већа и 

предат Тиму за стручно усавршавање 

1. редовна седница наставничког већа, 

Чланови стручног већа  

Тим за стручно усавршавање 

Одређене комисије за ванредне испите од првог до 

четвртог разреда и  

1. редовна седница наставничког већа, 

Чланови стручног већа 

Израда предлога комисија за V степен 1. редовна седница наставничког већа, 

Чланови стручног већа 

Планирање реализације наставних планова и 

програма и израда глобалних планова рада 

1. седница стручног већа 

Чланови стручног већа 
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Договор о организовању допунске наставе 
1. седница стручног већа 

Чланови стручног већа 

Планирање ваннаставних активности (секције, 

клубови, пројекти) 
1. седница стручног већа 

Чланови стручног већа 

Договор о плану  набавке нових наставних 

средстава 

1. седница стручног већа 

Чланови стручног већа, директор 

Учешће у пројектима у организацији ван 

школских установа 
Чланови стручног већа, ученичке компаније 

Уређивање кабинета Чланови стручног већа, ученици 

Избор  наставника за извођење огледних 

часова  и израда плана извођења огледних 

часова 

1. седница стручног већа 

Чланови стручног већа 

Самовредновање области 
1. ,2. и 3. седница стручног већа, чланови 

стручног већа 

Рад са ученицима којима је потребна додатна 

подршка у учењу 

Током полугодишта кроз часове допунске 

наставе, чланови стручног већа 

Рад са талентованим и надареним ученицима 
Током полугодишта кроз часове додатне  

наставе, чланови стручног већа 

Извештај о  раду чланова Стручног већа 

укључених у рад школских тимова 

Полугодишњи портфолио чланова стручног 

већа 

Извештај са састанка Заједнице машинских 

школа 
2. седница стручног већа, члан стручног већа 

Слободан Ранковић 

Календар такмичења 
2. седница стручног већа, чланови стручног 

већа 

Усвајање предложених задатака за матурски и 

завршни испит 

2. и 3. седница стручног већа, чланови стручног 

већа  

Реализација огледних часова 
3. седница стручног већа, чланови стручног 

већа који су одржали угледне/огледне часове 

Евалуација одржаних  огледних часова у 

оквиру Стручног већа 

2. и 3. седница стручног већа, чланови стручног 

већа 

Анализа успеха на крају првог полугодишта 
3. седница стручног већа, чланови стручног 

већа 

Анализа реализације допунске и додатне 

наставе 

3. седница стручног већа, чланови стручног 

већа 

Мере за побољшање успеха 
3. седница стручног већа, чланови стручног 

већа 

Такмичења по областима на  школском и 

регионалном нивоу само из моделирања 

машинских елемената 

4.седница стручног већа,такмичари Кристијан 

Суботић, Лука Јовановић- ментори М. Лажетић 

и Ј. Ковачевић .   

Укључивање родитеља у рад секција 
4. седница стручног већа, у овиру саобраћајне 

секције-С. Ранковић 

Упознавање са планом реализације обласног и 

републичког такмичења 

 

Лука Јовановић је освојио 2. место на 

регионалном такмичењу и пласирао се на 

републичко такмичење у Пожеги 

Урађена анализа успеха и закључено да 

нередовно похађање наставе утиче на успех 

ученика у стицању знања и вештина. Закључак 

је да редовније долажење на часове редовне 

4. седница стручног већа. Чланови стручног 

већа. Педагог. Тим за самовредновање. 
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наставе и допунске наставе као и појачан рад 

наставника на самовредновању може довести 

до побољшања успеха. Предлог је да се 

ученици са великим бројем изостанака 

процесуирају и тако смањи негативан утицај на 

број изостанака осталих ученика који временом 

почну да следе њихов пример. 

Посета сајму технике у Београду. 
25.5. 2019., Н. Милојевић, Д. Чалић, Л. 

Доклестић, Јелена Жупањац 

Формиране комисије за матурске испите. 

Мај 2019. поједини чланови већа који учествују 

у настави повезаној са матурским и за вршним 

испитима 

Организовани матурски испити за ученике 

завршних разреда за занимања Техничар 

роботике, Техничар за компјутерско 

управљање, Техничар за мехатронику, и 

машински техничар за компјутерско 

конструисање. 

3,4,5,6,13. 06. 2018. чланови већа за матурске 

испите 

Извештај са Заједнице машиских школа 

одржаној на Копаонику 
Извештај поднели Ј. Ковачевић и Н. Милојевић 

Стручно усавршавање наставника из машинске 

групе предмета предложено од стране стручног 

већа није остварено  

5. седница стручног већа, чланови стручног 

већа 

Анализа успеха на крају школске године: 

урађене су табеле са успехом за сваког 

наставника по предметима које је предавао. 

Анализом табела види се да је критеријум 

оцењивања барем према просечној оцени по 

наставнику неуједначен. приметно је да су 

оцене слабије из општих машинских предмета 

у односу на ускостручне. Предлог је да се 

општи машински предмети подигну на ниво 

који ће ученицима бити једноставнији за 

учење-видео приказима, примерима из праксе, 

коришћењем рачунара у настави, ученичке 

презентације... 

5. седница сртучног већа, чланови већа и 

педагог 

Усвојен је прелиминарни предлог поделе 

предмета између чланова већа и предат 

директору. 

5. седница стручног већа  чланови стручног 

већа 

Анализом рада стручног већа закључено је да 

се нису и даље остварили услови за подизање 

квалитета наставе због слабе међупредметне 

корелације и недовољног усавршавања 

наставника 

5. седница стручног већа, чланови већа 

Урађени су општи критеријуми оцењивања за 

сваки предмет понаособ да би се избегло 

"шаренило оцењивања" 

До краја јуна, сви чланови стручног већа према 

ономе што предају 

Анализом успеха поправних и матурских 

испита закључено је да је већина ученика који 

су послати на поправни испит успешно 

завршила разред. припремна настава за 

поправне испите је успешно спроведена током 

јула и августа. 

6. седница стручног већа, Директор школе 
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Анализом резултата уписа закључено је да су 

одељења машинске струке након уписа много 

боље попуњенаа што значи да је успела 

кампања промоције школе тј. занимања! 

6. седница стручног већа, Директор школе 

Усвојен предлог поделе наставних часова по 

наставнику 
6. седница стручног већа, Директор школе 

Усвојен предлог уџбеника за школску 

2019/2020 
7. седница стручног већа, чланови већа 

Није урађен извештај акционог плана машиске 

и електро групе предмета јер није било 

адекватне сарадње. 

7. седница стручног већа, чланови већа 

Планиран рад стручног већа за 2019./2020.: 

4 седнице стручног већа у првом полугодишту 

и 4 седнице у другом полугодишту. 

7. седница стручног већа, чланови већа 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

ЧЛАНОВИ : 

 

1. Рада Кафеџиски 

2. Милисав Ковачевић 
 

 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

Реализованe активности Време реализације и носиоци активности  

1. Конституисање већа и избор председника 

изаписничара Стручног већа 

2. Усвајање плана рада Стручног већа 

3. Информисање о иновацијама у настави и 

размена искустава са колегама као и 

стручним већима других школа 

4. Утврђивање критеријума за одређени ниво 

знања 

5. Прикупљање информација о ученицима код 

којих постоји потреба за неким обликом 

додатне подршке 

Формирање базе ученика првог разреда којима 

је потребна додатна помоћ 

Септембар  2018. 

 

Усаглашен је једногласно годишњи  план и 

програм за 2018 / 2019. Подела часова и подела 

секција. Такође планирање рада секција, 

припрема за општинска и градска такмичења 

као и критеријуми оцењивања. Договор о 

реализацији наставе скијања на Копаонику у 

оквиру предмета физичко васпитање, по избору 

ученика.. Вођа групе наставник Рада 

Кафеџиски. Нису маркирани  ђаци којима је 

потребна додатна подршка. 

1. Извештај о  раду чланова Стручног већа 

укључених у рад школских тимова, 

извештај о раду интерних тимова у оквиру 

већа 

2. Мотивисање ученика да учествују у 

секцијама, додатним и ваннаставним 

активностима 

3. Доношење мера за индивидуализацију 

наставе и процедура за израду ИОП-а по 

потреби 

4. Индентификација талентованих и 

надарених ученика 

5. Самовредновање  области квалитета 

6. Договор о организацији наставе скијања на 

Копаонику у марту месецу,  

7. Расподела дужности за наставу скијања, 

анкетирање ученика 

Октобар 2018. 

 

Разговор о унапређивању наставе и реализацији 

програмских садржаја као и извештај о 

међусобној сарадњи наставника. Договор о 

реализацији ванредних испита. Направљена је 

база ученика који се баве спортом , тренирају. 

Нема заинтересованих ученика за наставу 

скијања. 

- Анализа успеха на крају првог 

класификационог периода и мере за 

побољшање успеха  

- Утврђивање нивоа на ком ће се радити са 

талентованим и надареним ученицима 

- Мотивисање талентованих и надарених 

ученика 

- Извештај о самовредновању 

Новембар 2018. 

 

Анализа рада за прво тромесечје. Анализа рада 

секција, као и извештај са општинског 

такмичења у одбојци, ученике је водила на 

такмичење наставник Рада Кафеџиски . 

- Анализа реализације наставних планова 

- Евалуација одржаних  угледних/огледних 

часова у оквиру Стручног већа 

- Ажурирање базе података о стручном 

усавршавању 

Децембар 2018. 

 

Подељена су задужења за организацију турнира 

у другом полугодишту. Анализа рада секција, 

као и извештај са општинског такмичења у 



 133 

- Планирање стручног усавршавања (договор 

о одласку на семинаре) 

- Извештај о  раду чланова Стручног већа 

укључених у рад школских тимова, 

извештај о раду интерних тимова у оквиру 

већа 

кошарци, ученике је водила на такмичење 

наставник Рада Кафеџиски ...  

- Прилагођавање наставе специфичности 

одељења 

- Подршка ученицима за ваннаставне 

активности (секције, клубови, пројекти) 

- Анализа успеха на крају првог полугодишта 

- Анализа реализације и посећености 

допунске и додатне наставе 

- Мере за побољшање успеха 

- Договор о настави скијања у марту месецу 

на Копаонику 

Јануар 2019; Фебруар 2019. 

 

Стручно усавршавање ван установе, 

Мултимедијални садржаји у функцији 

образовања.Семинар похађала наставник Рада 

Кафеџиски . Међусобна посета часова. Успех 

на крају првог полугодишта 

 

- Извештај о  раду чланова Стручног већа 

укључених у рад школских тимова, 

извештај о раду интерних тимова у оквиру 

већа 

- Ажурирање базе података о стручном 

усавршавању 

- Корелација Стручног већа и Тима за 

промоцију школе у циљу повећања броја 

ученика 

- Реализација наставе скијања на Копаонику 

- Укључивање ученика у презентацију школе, 

вршњачка едукација (постављање 

талентованих ученика у улогу оних који и 

сами едукују друге ученике) 

Март 2019. 

 

Анализа рада секција, као и извештај са 

градског такмичења у стрљаштву, ученике је 

водила на такмичење наставник Рада 

Кафеџиски .Никола Јовановић је организовао је 

турнир у малом фудбалу и кошарци за дан 

школе. . 

- Анализа успеха на крају трећег 

класификационог периода 

- Ученици се активно укључују у стварање 

подстицајне средине за учење, својим 

идејама о начину уређења школског 

простора 

- Извештај о  раду чланова Стручног већа 

укључених у рад школских тимова, 

извештај о раду интерних тимова у оквиру 

већа 

- Консултације о предлогу мера за 

унапређивање квалитета рада школе 

Април 2019. 

 

На одељенском већу анализиран је успех у 

трећем тромесечју. Анализа рада секција, као и 

извештај са градског такмичења у атлетици, 

ученике је водила на такмичење наставник Рада 

Кафеџиски . Учешће ученика на београдском 

маратону. Договор у вези тестирања ученика 

- Анализа документације за праћење ученика 

- Извештај о  раду чланова Стручног већа 

укључених у рад школских тимова 

- Ажурирање базе података о стручном 

усавршавању 

- Извештај о  раду чланова Стручног већа 

укључених у рад школских тимова, 

извештај о раду интерних тимова у оквиру 

већа 

Мај 2019. 

 

Усклађивање критеријума за закључивање 

оцена. Предлози одељенских већа и 

наставничког за похвалу и награду ученика 

који су постигли завидне резултате у области 

спорта. Организован је хуманитарни турнир у 

малом фудбалу. 
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- Анализа успеха на крају другог  

полугодишта 

- Анализа рада Стручног већа 

- Ажурирање базе података о стручном 

усавршавању Припрема плана рада 

Стручног већа за 2019/2020. техником 

акционог планирања кроз повезивање са 

акционим планом самовредновања и 

Развојног планирања 

-  Извештај о  раду чланова Стручног већа 

укључених у рад школских тимова, 

извештај о раду интерних тимова у оквиру 

већа 

- Разматрање педагошких ситуација  изнетих  

на Педагошком  колегијуму 

Јун – јул 2019. 

Анализа рада стручног већа за 2018 / 2019 и 

остварених резултата. Предлози управи школе 

за побољшање рада за следећу школску годину, 

сређивање опреме и реквизита. Израда 

извештаја о раду стручног већа. Подела часова 

у оквиру стручног већа 

- Израда предлога поделе часова 

- Усвајање извештаја о раду Стручног већа у 

претходној школској години 

- Усвајање годишњег плана рада Стручног 

већа за 2019/2020. годину 

- Ажурирање базе података о стручном 

усавршавању 

- Извештај о  раду чланова Стручног већа 

укључених у рад школских тимова, 

извештај о раду интерних тимова у оквиру 

већа 

- Израда акционог плана у оквиру годишњег 

програма рада школе за 2019/2020 који ће 

обухватити активности које ће бити 

усклађене са новим приоритетима развоја 

спољашњег вредновања и самовредновања 

Август 2019. 

 

Активности су реализоване  на састанцима 

Стручног већа , уз сарадњу са педагошко-

психолошком службом. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

  

 

ЧЛАНОВИ : БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА ПРИСУСТВО 

1. Бабић Љубиша 12.09.2018 сви 

2. Крушкоња Драган 31.10.2018 сви 

3. Миљковић Предраг 26.11.2018 сви 

4. Мијатовић Озрен 27.12.2018 сви 

 24.01.2019 сви 
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 20.03.2019 сви 

 18.04. 2019 сви 

 16.05. 2019 сви 

 11.06. 2019 сви 

 02.07. 2019 сви 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

 Реализованe активности Време реализације и носиоци активности  

 Набавка материјала,основних средстава и 

алата за школску радионицу 

септембар,октобар,Крушкоња Драган,Бабић 

Љубиша 

 Организација реализације практичне наставе у 

привредним организацијама 
септембар,Миљковић Предраг,Бабић Љубиша 

 Сардња са тимом за инклузију збогг 

евидентирања и израде ундивидуалних 

наставних планова за инклузивне ученике  

септембар,Миљковић Предраг,Крушкоња 

Драган 

 Менторски рад са новим колегом 

Мијатовић Озреном  
септембар,октобар,новембар,децембар,јануар, 

Бабић Љубиша 

 срадња са тимом за школско планирање и 

давање предлога за упис у нову школску 

годину 
децембар,сви чланови већа 

 Припреме за прославу и прослава школске 

славе децембар,јануар ,Мијатовић Озрен 

 Aктивности око промоције школе 
март,Бабић Љубиша 

 Припремање задатака и наставних средстава за 

завршни испит 
Април, .Бабић Љубиша,Крушкоња 

Драган,Миљковић Предраг 

 ,Припрема за организацију блок наставе 
Април,сви чланови већа 

 Учествовање на сајму образовања 

 Април,Бабић Љубиша,Мијатовић Озрен 

 Припремна настава за реализацију завршних 

испита 
Мај.Бабић Љубиша,Крушкоња 

Драган,Миљковић Предраг 

 Анализа стања мађина и уређаја у школској 

радионици Јун,сви чланови већа 

 Посета сајму технике у Београду 
Мај,сви чланови већа 
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ИЗВЕШТАЈИ РАДА ШКОЛСКИХ ТИМОВА И АКТИВA 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

 

ЧЛАНОВИ : 

 

1. Светлана Ковачевић 

2. Зоран Ивковић 

3. Милица Мраовић 

4. Љиљана Деспотовић 

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

 

1. Програмирање, планирање и извештавање; 

2. Настава и учење; 

3. Етос; 

4. Подршка ученицима; 

5.Образовна постигнућа; 

6.Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

Реализованe активности 
Време реализације и носиоци 

активности  

1. Програмирање, планирање и извештавање  

Припрема развојног плана Октобар, 2018. 

Припрема  концепције годишњег плана рада установе. Септембар, 2018. 

Изради годишњег плана рада и његових појединих делова Септембар, 2018. 

Израда плана додатне и допунске наставе и плана рада слободних 

активности наставника и плана отворених врата , план писмених и 

контролних вежби 

Септембар, 2018. 

Израда ИОП-а и евалуацијa ИОП-а Септембар, 2018. 

Припремање плана посете педагога васпитно-образовним активностима  

у школи. 
У току школске године. 

Помоћ наставницима, посебно приправницима  при изради годишњих и 

месечних планова рада редовне наставе уз примену образовних 

стандарда. 

У току школске године. 

4.Подршка ученицима  

1.Евидентирање ученика Током школске године, 

Одељењске старешине 
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2. Подршка на часовима редовне и осталим облицима наставе. 
Током школске године, 

Одељењски старешина, педагог, 

директор, заменици, тим 

3. Укључивање ученика у ваннаставне активности: 

Фестивал руског филма; 

6.MKOIEE, SMEITS; 

Форум вода, 2018.; 

Занимања будућности; 

Позоришна представа у Дому културе Раковица; 

Градска општина Раковица-саветовање о спорту; 

Посета Фестивалу науке; 

ФЕФА. 

 Музеј Никола Тесла 

ТЕ Морава 

Родна кућа Стевана Синђелића 

Природњачки музеј Свилајнац 

Током школске године, Управа 

и тимови, дир. 

Бојана Стевановић, 

Наставници: Светлана 

Ковачевић, Снежана 

Радовановић, Снежана Чворо, 

Никола Јовановић, Светлана 

Вуковић, Мирјана Лажетић. 

4. Пружање подршке ученицима који наставу прате по ИОПу 
Током школске године, 

Одељењски старешина, педагог, 

директор, заменици, Тим за 

инклузивно образовање 

5. Појачан васпитни рад 
Током школске године, 

Одељењски старешина, педагог, 

директор, заменици, тим 

6. Интезивирање сарадње са институцијама 
Током школске 

године,Одељењски старешина, 

педагог, директор, заменици, 

тим 

7. Организовање активности за подстицање развоја ученика Током школске године,Управа 

и тимови 

8. Укључивање родитеља/старатеља у појачан васпитни рад 
Током школске 

године,Тимови где су 

укључени родитељи 

9. Упознавање родитеља/старатеља са одговорностима 
Током школске 

године,Тимови где су 

укључени родитељи 

10. Прављење заједничког плана подршке за ученика 
Током школске 

године,Тимови где су 

укључени родитељи 

11. Организовање предавања и трибина о толеранцији, уважавању, 

поштовању, неговању комуникацијских вештина 

Током школске године, 

Педагог, наставници 

Грађанског васпитања 

12. Унапређење квалитета рада Ученичког парламента кроз 

мотивисање ученика да активно учествују у креирању школског 

живота 

Током школске године, 

Педагог, наставници 

Грађанског васпитања 

13. Промовисање различитих ваннаставних и слободних 

активности кроз различите акције Ученичког парламента 
Током школске године, 

Педагог, наставници 

14. Стална сарадња школе са здравственом службом ( систематски 

прегледи). 

Током школске године, 

Одељењске старешине, 

ученици 
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15. Предавања кроз која ће ученици бити упознати са техникама 

учења Једном у тромесечју, Педагог 

16. Пружање помоћи у превазилажењу неуспеха у учењу 
Током школске 

године,Педагог, одељењске 

старешине 

17. Организовање помагања бољих ученика слабијим ученицима 
Током школске 

године,Педагог, одељењске 

старешине 

18. Индивидуализација у раду наставника уз континуирану 

подршку у учењу деци 

Током школске године,Тим 

за инклузивно образовање, 

педагог, одељењске 

старешине, предметни 

наставници 

19. Наставници ће учешћем у истраживачким активностима, 

пројектима и такмичењима пружити подршку и ученицима који 

брже напредују: 

Erasmus; 

RYCO; 

Учешће ученика у регионалном такмичењу Пословни изазов, 

организовано од стране организације Достигнућа младих. 

Током школске 

године,Педагог,  предметни 

наставници,  одељењске 

старешине 

20. Организовање активности за подстицање развоја ученика Током школске 

године,Управа и тимови 

             5.Образовна постигнућа. 
 

Праћење процеса адаптације и подршци деци првог разреда 
На почетку школске године 

Прављење ученичких досијеа 
у првом полугодишту 

Саветодавни рад са ученицима 
континуирано 

Пружање подршке деци, односно ученицима за које се обезбеђује 

васпитно-образовни рад по индивидуалном образовном плану, 

односно који се школују по индивидуализираној настави и 

индивидуалном образовном плану 

У току полугодишта 

Подршка ученицима из осетљивих друштвених група 
У току полугодишта 

Радионице за ученике на тему технике учења за ученике првих и 

једног другог разреда У току полугодишта 

Организовање радионице у 1-1 разреду поводом инцидента међу 

ученицима на тему вршњачког насиља Новембар, 2018. 

Истраживање на тему професионалних интересовања ученика 

четвртог разреда Октобар 2018. 

Радионице за ученике четвртог разреда на тему каријерног вођења 
Јануар 2019. 
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Одржавање ученичког парламента 
У току школске године 

Појачан васпитни рад, 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 

У току школске године 

Организовање предавања МУП-а, одељења за малолетничку 

деликвенцију на тему безбедност и одговроност ученика Новембар, 2018. 

Отклањање педагошких узрока проблема у учењу и понашању 
Континуирано 

 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

ЧЛАНОВИ : БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА ПРИСУСТВО 

1. Светлана Вуковић, 

координатор тима 

6 одржаних, 2 одложена због 

недовољног броја присутних 

чланова тима 

На свих 8 

2. Бојана Стевановић, 

директор 
6 

Одсутна са 2. састанка који је 

одложен, 

3. Тања Поњавић, 

педагог 
6 

Одсутна са  2. и 4. састанка 

који су одложени 

4. Горан Богдановић, 
6 

Одсутан са 4. састанка који је 

одложен 

5. Лазар Доклестић 6 Присутан само на 1. састанку 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

 

1. Израда плана о реализацији самовредновања из области 

              -настава и учење 

2. Припрема материјала за спровођење самовредновања 

3. Реализација самовредновања у школи 

4. Квалитативна и квантитативна обрада података 

5. Израда полугодишњег извештаја самовредновања 

6. Израда плана и припрема материјала о реализацији самовредновања из области 

              -постигнућа ученика 

7. Реализација самовредновања 

8. Квалитативна и квантитативна обрада података 

9. Израда годишњег извештаја о самовредновању 

  

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

Реализованe активности Време реализације и носиоци активности  

Израда плана за самовредновање из области 

настава и учење 

Август, септембар 2018.  

Сви чланови тима 

Припрема материјала за спровођење 

самовредновања из Приручника за 

самовредновање 

Новембар 2018. 

Тања Поњавић, педагог и Светлана Вуковић 
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Реализација самовредновања у школи из 

области: Настава и учење 
Децембар 2018. 

Сви чланови тима, Наставничко веће 

Квалитативна и квантитативна обрада података 
Децембар 2018. и јануар 2019. 

Светлана Вуковић, Горан Богдановић и Тања 

Поњавић 

Израда полугодишњег извештаја 

самовредновања 
Јануар 2019. 

Светлана Вуковић 

Припрема материјала за спровођење 

самовредновања из Приручника за 

самовредновање 

Март 2019. 

Светлана Вуковић, Горан Богдановић и Тања 

Поњавић 

Реализација самовредновања у школи из 

области: Постигнућа ученика 
Април 2019. 

Тања Поњавић, чланови Савета родитеља 

Квалитативна и квантитативна обрада података 
Мај, јун 2019. 

Светлана Вуковић, Горан Богдановић и Тања 

Поњавић 

Израда годишњег извештаја Тима  
Јул 2019 

Светлана Вуковић, Горан Богдановић и Тања 

Поњавић 

 

АНАЛИЗА УПИТНИКА ЗА НАСТАВНИКЕ  

ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Анкетирани су наставници на Наставничком већу. 

Укупно је попуњено 30 упитника. 

         1 - нетачно/није присутно                   3 – у већој мери тачно/присутно 

         2 - у мањој мери тачно/присутно       4 – тачно/пристно у потпуности 

  1 2 3 4 

1. Ученици активно учествују у раду на часу 1 

3,3% 

7 

23.4% 

19 

63.3% 

3 

10% 

2. Активности ученика показују да су разумели 

предмет учења на часу 

0 

0% 

8 

26.7% 

18 

60% 

4 

13.3% 

3. Ученици користе повратну информацију да 

реше задатак / унапреде учење 

1 

3.3% 

5 

16.7% 

19 

63.3% 

5 

16.7% 

4. Ученици су укључени у процену свог 

напретка - при планирању и праћењу 

напретка ученика користе се формативно 

оцењивање и повратне информације 

0 

0% 

7 

23.4% 

12 

40% 

11 

36.6% 
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5. Поред знања ученици стичу вештине, 

компетенције и ставове дефинисане у оквиру 

профила 

1 

3.3% 

2 

6.7% 

18 

60% 

9 

30% 

6. Наставник врши оцењивање у складу са 

Правилником о оцењувању ученика 

0 

0% 

1 

3.3% 

7 

23.4% 

22 

73.3% 

7. Наставник прилагођава захтеве 

могућнострима ученика 

1 

3.3% 

0 

0% 

8 

26.7% 

21 

70% 

8.  Наставник показује поштовање према 

ученицима 

1 

3.3% 

0 

0% 

6 

20% 

23 

76.7% 

9. Натавник користи различите поступке за 

мотивисање ученика 

0 

0% 

4 

13.3% 

9 

30% 

17 

56.7% 

10. Ученици стичу радне компетенције кроз 

учење на практичним облицима наставе у 

складу са природом образовног профила и 

имају могућност да демонстрирају и 

увежбавају вештине (нпр. у радионицама 

школе) 

0 

0% 

4 

13.3% 

16 

53.3% 

10 

33.4% 

11. Наставници јасно указују на везу између 

практичних вештина и теоријског знања 

1 

3.3% 

1 

3.3% 

15 

50% 

13 

43.6% 

12. Обука се спроводи у складу са специфичним 

захтевима радног процеса у оквиру 

занимања/профила 

0 

0% 

1 

3.3% 

16 

53.3% 

13 

43.6% 

13. Наставници пружају подршку ученицима 

током учења и оснажују искуствено учење и 

учење кроз практичан рад 

1 

3.3% 

0 

0% 

9 

30% 

20 

66.7% 

 



 142 

 

1. Ученици активно учествују у раду на часу 

2. Активности ученика показују да су разумели предмет учења на часу 

3. Ученици користе повратну информацију да реше задатак / унапреде учење 

4. Ученици су укључени у процену свог напретка - при планирању и праћењу 

напретка ученика користе се формативно оцењивање и повратне информације 

5. Поред знања ученици стичу вештине, компетенције и ставове дефинисане у 

оквиру профила 

6. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењувању ученика 

7. Наставник прилагођава захтеве могућнострима ученика 

8.  Наставник показује поштовање према ученицима 

9. Натавник користи различите поступке за мотивисање ученика 

10. Ученици стичу радне компетенције кроз учење на практичним облицима 

наставе у складу са природом образовног профила и имају могућност да 

демонстрирају и увежбавају вештине (нпр. у радионицама школе) 

11. Наставници јасно указују на везу између практичних вештина и теоријског 

знања 

12. Обука се спроводи у складу са специфичним захтевима радног процеса у 

оквиру занимања/профила 

13. Наставници пружају подршку ученицима током учења и оснажују искуствено 

учење и учење кроз практичан рад 

1
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1
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1 1
0 0
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1
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4 4

1 1
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9
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21

23

17

10

13 13

20
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10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

НЕТАЧНО У МАЊОЈ МЕРИ ТАЧНО У ВЕЋОЈ МЕРИ ТАЧНО ТАЧНО
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ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА (КЉУЧНА ОБЛАСТ: 3 ) 

• ПОРЕЂЕНИ СУ РЕЗУЛТАТИ НА ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2017/18. И 2018/19. ГОДИНЕ, 

ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ И ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ.  

• Подаци који су поређени су: просечна оцена, број позитивних, негативних и неоцењених 

ученика и број изостанака. 

ОДЕЉЕЊЕ УСПЕХ – 

ПРОСЕК 

ОДЕЉЕЊА 

УСПЕХ ОДЕЉЕЊА ИЗОСТАНЦИ  

 ПОЛУГОДИ

ШТЕ 

ПОЛУГОДИШТЕ ПОЛУГОДИШТЕ 

 2017

/ 

2018

. 

2018/ 

2019. 

2017/2018. 2018/2019. 2017/2018. 2018/2019. 
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II/1 2,96 2,73 45,1

6 

45,1

6 

9,67 37,5

0 

56,2

5 

6,25 31

60 

21

4 

33

74 

42

41 

23

1 

44

72 

НЕТАЧНО
У ВЕЋОЈ МЕРИ ТАЧНО

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

НЕТАЧНО

У МАЊОЈ МЕРИ ТАЧНО

У ВЕЋОЈ МЕРИ ТАЧНО

ТАЧНО
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II/2 3,24 2,73 67,7

4 

29,0

3 

3,26 46,6

7 

53,3

3 

0,00 26

25 

20

1 

28

26 

25

39 

20

5 

27

44 

II/3 3,28 3,26 74,0

7 

25,9

3 

0,00 60,7

1 

25,0

0 

10,5

3 

21

61 

76 22

37 

19

31 

39 19

70 

II/4 2,10 3,00 28,0

0 

32,0

0 

40,0

0 

66,6

7 

19,9

9 

13,3

3 

22

02 

21

82 

43

84 

21

12 

89 22

01 

II/5 2,57 3,44 37,5

0 

50,0

0 

12,5

0 

21,0

5 

63,1

6 

15,7

8 

26

83 

36

1 

30

44 

99

1 

32

3 

13

14 

III/1 3,31 3,55 65,3

8 

26,9

2 

7,69 75,0

0 

16,6

7 

8,33 20

92 

19

4 

22

86 

20

98 

14

3 

22

41 

III/2 2,90 2,95 52,0

0 

48,0

0 

0,00 42,4

0 

52,6

3 

5,26 20

41 

27

4 

23

15 

22

68 

11

0 

23

78 

III/3 2,86 3,43 44,8

3 

55,1

7 

0,00 62,9

6 

25,9

3 

11,1

0 

31

75 

19

7 

33

72 

27

49 

80 28

29 

III/4 3,03 3,00 50,0

0 

50,0

0 

0,00 46,6

7 

33,3

3 

20,0

0 

21

84 

22

8 

24

12 

27

98 

23

3 

30

31 

III/5 2,79 3,20 43,7

5 

50,0

0 

6,25 53,3

3 

40,0

0 

6,67 11

58 

10

2 

12

60 

87

4 

44 91

8 

IV/1 3,14 3,05 56,2

5 

25,0

0 

18,7

5 

33,3

3 

33,3

3 

33,3

3 

24

93 

 

79 

 

25

72 

 

35

43 

 

72 

 

36

15 

IV/2 3,12 3,17 61,5

3 

30,7

6 

7,69 66,6

6 

16,6

6 

16,6

6 

 

25

02 

17

5 

 

26

77 

 

28

32 

 

52

6 

 

33

58 

IV/3 3,06 3, 60 38,9

0 

61,1

0 

0,00 64,0

0 

36,0

0 

0,00  

17

59 

12

7 

 

18

86 

 

18

00 

 

10

0 

 

19

00 

IV/4 2,82 2,48 45,0

0 

50,0

0 

5,00 37,5

0 

25,0

0 

37,5

0 

 

30

18 

25

8 

 

32

76 

 

28

59 

 

16

6 

 

30

25 

IV/5 3,94 3,68 57,1

4 

42,8

6 

0,00 59,2

6 

25,9

3 

14,8

1 

 

21

75 

38

9 

 

25

64 

 

23

08 

 

98

8 

 

32

96 
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2017/2018 3,14 3,12 3,06 2,82 3,94 

0
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1
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3.5

I/II/1 I/II/2 I/II/3 I/II/4 I/II/5

ПРОСЕК 2017/2018. 2.96 3.24 3.28 2.1 2.57

ПРОСЕК 2018/2019. 2.73 2.73 3.26 3 3.44

II/III/1 II/III/2 II/III/3 II/III/4 II/III/5

2017/2018. 3.31 2.9 2.86 3.03 2.79

2018/2019. 3.55 2.95 3.43 3 3.2
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2018/2019 3,05 3,17 3, 60 2,48 3,68 

АНАЛИЗА УПИТНИКА ЗА РОДИТЕЉЕ 

ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА (КЉУЧНА ОБЛАСТ: 3 ) 

Анкетирани родитељи на Савету родитеља 

1. Знања стечена у школи омогућавају мом детету да се боље сналази у садашњем и 

будућем приватном и професионалном животу.  

2. Моје дете користи школска знања у свакодневним животним ситуацијама.  

3. Школска знања помажу мом детету у осамостаљивању и иницијативности.  

4. Моје дете је оспособљено да повезује знања стечена у различитим наставним 

предметима.  

5. Школска знања помажу мом детету да се сналази у новим и непознатим ситуацијама.  

6. Школска знања стечена у средњој школи су довољна да се моје дете може одмах 

укључити у радни однос обављати самостално посао за који се образује).  

7. Знања стечена у школи обезбеђују мом детету да може (без додатних часова) да 

одговори на захтеве наставника (писмени и контролни задаци, усмена испитивања).  

8. Моје дете може да положи пријемни испит за средњу школу/факултет са знањима које 

стекне у својој школи.*  

9. Школска знања са часова редовне и додатне наставе обезбеђују мом детету довољно 

знања да се може такмичити на школском и општинском нивоу.**  

10. Показано знање на националном тестирању је резултат знања које је моје дете стекло 

у својој школи.***  
 

 

* На питање одговарају само родитељи ученика завршних разреда. 

** На питање одговарају родитељи чија су деца учествовала на неком од општинских и школских 

такмичења. 

*** На питање одговарају родитељи чија деца имају учешће на неком од националних тестирања. 

 

питање ВАЖНО ТАЧНО 

присутност 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 1, 

12,5% 

1, 

12,5% 

3, 

37,5% 

3, 

37,5% 

1 

11,1% 

3 

33,3% 

3 

33,3% 

2 

22,2% 

2. 1, 

12,5% 

3, 

37,5% 

4 

50% 

/ 1 

11,1% 

3 

33,3% 

 1 

11,1% 

3. 1, / 5 1, 1 / 6 / 
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12,5% 62,5% 12,5% 11,1% 66,6% 

4. 1, 

12,5% 

3, 

37,5% 

/ 4 

50% 

3, 

37,5% 

1 

11,1% 

1 

11,1% 

/ 

5. 1, 

12,5% 

1, 

12,5% 

5 

62,5% 

1, 

12,5% 

2 

22,2% 

1 

11,1% 

5 

65,5% 

1 

11,1% 

6. / / 3, 

37,5% 

5 

62,5% 

/ 3 

33,3% 

1 

11,1% 

5 

55,5% 

7. 1, 

12,5% 

/ 3, 

37,5% 

4 

50% 

1 

11,1% 

3 

33,3% 

5 

55,5% 

/ 

8. / / 3 

42,8% 

4 

57,1% 

/ 2 

40% 

3 

60% 

/ 

9. / 1 

20% 

 

2 

40% 

2 

40% 

/ 3 

75% 

1 

15% 

/ 

10. / 1 

33,3% 

1 

33,3% 

1 

33,3% 

/ 1 

33,3% 

1 

33,3% 

1 

33,3% 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕНТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

ЧЛАНОВИ : БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА ПРИСУСТВО 

1. Александрова 

Павлинка 
6 6 

2. Чворо Снежана 6 5 

3. Пешић Мијојла 6 5 

4. Миљковић Предраг 6 6 

5. Ивковић Зоран 6 6 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

 

1. Тимско разматрање и одабир пројектне идеје/теме 

2. Анкетирање и мотивисање ученика да износе своје идеје које морају бити реалне и 

изводљиве 

3. Формирање тимова ученика и наставника који ће се бавити одређеним задацима 

везаним за пројектну тему која ће бити темељ израде акционог и бизнис плана 

4. Одређивање координатора сваке групе и представљање начина сарадње, 

утврђивање правила рада и комуникације међу члановима 
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5. Рад на пројектном задатку 

6. Рад на промоцији и развоју пословне идеје-пројекта ширење предузетне наставе у 

школи 

7. Информисање Наставничког већа о реализацији прејектне наставе 

8. Усклађивање планова рада наставника ангажованих на пројекту 

9. Успостављање сарадње са предузетницима који би пружили ученицима менторски 

рад или финансијску подршку за успешну реализацију пројектне теме 

10. Успостављање сарадње са локалним установама и организацијама 

11. Јавно промовисање пројекта/пројектне наставе/предузетништва на сајт школе, 

школских новина, локалних медија, школских часописа и сл. 

12. Промоција пројекта-пројектне теме на продајним изложбама 

13. Тимско разматрање реализације пројектне теме (Тимови: Техника и информатика; 

Тим страних језика; Тим српског језика; Тим природних наука; Тим друштвених наука и 

др.). 

14. Разматрање плана за следећу школску годину и развој пословне идеје ширења 

предузетне наставе у школи 

15. Eвалуација пројекта. Информисање Наставничког већа о раду тима за 

међупредметне компетенције и предузетништво( изношење добрих примера реализације 

пројектне наставе 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

Реализованe активности Време реализације и носиоци активности  

1. Тимско разматрање и одабир пројектне 

идеје/теме 
Oктобар 2018. Чланови тима 

2. Анкетирање и мотивисање ученика да 

износе своје идеје које морају бити 

реалне и изводљиве 

Oктобар 2018. Анкетирање ученика није 

обављено. Чланови тима 

3. Формирање тимова ученика и 

наставника који ће се бавити одређеним 

задацима везаним за пројектну тему која 

ће бити темељ израде акционог и бизнис 

плана 
 

Новембар 2018. С обзиром да нисмо анкетирали 

ученике пошто нисмо били у пуном саставу 

нисмо ни направили тимови ученика. То ћемо 

урадити у другом полугодишту. Чланови тима, 

чланови стручних већа 

4. Одређивање координатора сваке групе и 

представљање начина сарадње, 

утврђивање правила рада и 

комуникације међу члановима 

Рад на пројектном задатку 

 

Новембар 2018. Чланови тима, чланови 

стручних већа. Колега Зоран Ивковић је 

одржапо огледни час 21.11.2018 са темом Врсте 

алата 

5. Рад на промоцији и развоју пословне 

идеје-пројекта ширење предузетне 

наставе у школи 

 

Децембар 2018. Чланови тима, чланови стручних 

већа. По два ученика из сваког одељења и колега 

Предраг Миљковић су посетили Акваријум и 

тропикаријум (14.12.2018.) 

Колегинице Светлана Вуковић и Сања 

Врачарић су одржали угледни час са темом 

Механички рад (14.12.2018.) 

Колегиница Биљана Јовановићје одржала 

огледни час са темом Примена АПТ језика за 

пројектовање обраде глодањем (27.12.2018.) 

 

8. Успостављање сарадње са 

предузетницима који би пружили 
Март 2019. Ученичка компанија школе, педагог 

Тања Поњавић и kолегиница Мирјана Лажетић 
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ученицима менторски рад или 

финансијску подршку за успешну 

реализацију пројектне теме 

 

су учествовали на представљању пројекта у 

Делта ситију . 

9. Успостављање сарадње са локалним 

установама и организацијама 

 

Март 2019. Била су предавања и представљања 

виших и високих школа ученицима. 

10. Јавно промовисање пројекта/пројектне 

наставе/предузетништва на сајт школе, 

школских новина, локалних медија, 

школских часописа и сл. 

 

На сајту школе представљена су сва дешавања у 

школи 

12. Тимско разматрање реализације 

пројектне теме (Тимови: Техника и 

информатика; Тим страних језика; Тим 

српског језика; Тим природних наука; 

Тим друштвених наука и др.). 

 

Јун 2019. Стручно веће електротехнике и 

природних наука реализовало је Посету ТЕ 

Морава у Свилајнцу ради повезивања школе са 

праксом.  

13. Разматрање плана за следећу 

школску годину и развој пословне идеје 

ширења предузетне наставе у школи 

 

Јун 2019. Наредне године на почетку одредити 

конкретна задужења за сваког члана тима. И да 

направимо анкету за ученике које теме  и 

пројекте предлажу да се обраде. 

14. Eвалуација пројекта. Информисање 

Наставничког већа о раду тима за 

међупредметне компетенције и 

предузетништво( изношење добрих 

примера реализације пројектне наставе) 

 

Јул 2019.Пошто нисмо били у могућности да 

одрадимо неки конкретан пројека, уместо тога 

направили смо анализу међупредметних 

компетенција и предузетништва у оквиру 

матурских и заврчних испита 

 

Напомена: Тачке 6, 7 и 11 нису реализоване из објективних разлога. 

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И КВИС 

 

ЧЛАНОВИ : БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА ПРИСУСТВО 

1. Надежда Поповић 7 7 

2. Нада Страхинић 7 7 

3. Оливера Голеш 7 5 

4. Оливер Петковић 7 6 

   

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

 

1.  Каријерно вођење и саветовање 

2. Сарадња са породицом 

3. Подршка ученицима 

4. Посета Сајму аутомобила 

5. Посета Фестивалу науке 

6. Посета Сајму техникe 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 
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Реализованe активности Време реализације и носиоци активности  

  

1. Каријерно вођење 

У оквиру ове активности, одржана је прва у низу планираних 

радионица на тему писања биографије и интервјуа за посао.  

Радионица је реализована 25.јануара 2019. године у одељењу IV-2. 

Реализатори Тања Поњавић, педагог и Надежда Поповић,члан тима. 

Радионица је реализована 15.марта 2019. године у одељењу IV-4. 

Реализатори Тања Поњавић, педагог и Надежда Поповић,члан тима. 

Радионица је реализована 26.марта 2019. године у одељењу IV-3. 

Реализатори Тања Поњавић, педагог и Надежда Поповић,члан тима. 

 

2. Сарадња са породицом 
Сарадња са породицом се остварује перманентно и у ову активност су 

укључени сви запослени у школи. До сада није било неких посебних 

активности чланова овог тима, али постоји спремност да се чланови 

тима додатно ангажују уколико се укаже потреба. 

3. Подршка ученицима 

У децембру је Тим за професионални развој анализирао реализацију 

часова допунске, додатне и осталих облика рада са ученицима, као и 

посећеност истима. Писмени извештај је прослеђен директорки школе 

и презентован на Наставничком већу 5.12.2108. године. Сви чланови 

тима су узели учешће у овој активности. 

4. Посета Фестивалу науке 

Дана 29.11.2018. године у пратњи наставнице физике , Светлане 

Вуковић ,следећи ученици као награду за залагање у школи добили су 

улазнице за Фестивал науке: Петровић Стефан,Ђукнић Стефан, 

Павловић Урош, Вјештица Милан, Јововић Лука, Павић Урош, 

Анђелић Михајло, Дашић Срђан, Мајсторовић Милош и Симеуновић 

Давид. 

Такође су и ученици одељења II-2, у пратњи одељењског 

старешине,Марије Нешковић и наставнице Мирјане Лажетић, истога 

дана посетили Фестивал науке. 

5. Посета Сајму аутомобила 

Дана 26.марта 2019. године, ученици II-4 разреда са наставником 

Оливером Петковићем , чланом Тима за професионални развој, 

посетили су Сајам аутомобила.  Ученици II-4 разреда су 

аутомеханичари  и ова посета је омогућила додатно упознавање са 

савременим достигнућима у аутомобилској индустрији.  

6. Посета Сајму технике 
Дана 24. маја 2019. године ученици другог и четвртог разреда 

посетили су Сајам технике. Наставници Драгослав Ћалић, Лазар 

Доклесић и Небојша Милојевић водили су ученике на ову 

манифестацију.  

7. Трибина- Занимања 

будућности 

 Дана 10. децембра 2018. године, дванаест ученика IV-5 разреда са 

одељењским старешином, Светланом Ковачевић, присуствовали су 

трибини посвећеној занимањима будућности.  

Трибину организовао Институт за модерно образовање. 

8. Промоције образовних 

установа 

Дана 05. априла 2019. године , представници  Факултета за пројектни 

и иновациони менаџмент одржали предавање на тему „ За све будуће 

менаџере и програмере“.Презентацији присуствовали ученици IV-1, 

IV-2, IV-3, IV-4, IV-5. 

Тамара Савковић је била презентер испред овог факултета, а испред 

школе презентацију је пратила Надежда Поповић, координатор  Тима 

за професионални развој. 

Истог дана матурантима се представио и Факултет за инжењерски 

интернационални менаџмент.  
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ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

 Тим за безбедност и здравље на раду 

1.  Раде Драгојловић 

2.  Горица Вуковић 

3.  Бојана Стевановић 

4.  Драган Крушкоња 

 

 
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

1. Евидентирање школског правилника о безбедности и заштити на раду 

2. Информисање запослених и ученика о осигурању  

3. Анкетирање запослених 

4. Подношење извештаја на седници наставничког већа 

5. Информисање запослених о закону о заштити на раду 

6. Вођење евиденције о повредама на раду 

7. Сарадња са локалном заједницом у циљу превенције пожара  

РАЗРАДА АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

 
 

Планирана Активност Реализатори носиоци активности: 

Временска динамика и 

квантификатори реализације 

активности/ успеха 

Евидентирање школског 

правилника о безбедности 

и заштити на раду 

Сви чланови Тима,секретар,директорка 

 

Домари су евидентирали и давали предлоге 

за унапређење безбедности у школском 

простору: 

    1.Санација дела олука на школској згради 

   2.Одржавање грејног система школе 

   3.Санација дела степеништа ка школском 

терену 

   4.Контрола и ремонт ПП апарата и 

хидрантске мреже у сарадњи са 

Ватроопремом 

 

Правилник о безбедности на 

раду истакнут на огласној 

табли 
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Информисање запослених 

и ученика о осигурању 

Сви чланови тима 

     Ученици школе су информисани о 

осигурању на добровољној основи, 

     Сви запослени у школи су обавезно 

осигурани 

Септембар 2018.године, 

Брошуре 

Подношење извештаја на 

седници наставничког 

већа 

Члан тима 

     1.Стање канализационе мреже и кораци 

који су преузети на санацији спољне 

канализације 

      2.Сарадња са инспекцијама,сарадња са 

градским секретаријатом,са Центром за 

културу Раковица и Општином Раковица. 

      3.Прибављање документације за 

реализацију санације спољне канализационе 

мреже 

       4.Израда пројекта санације унутрашње 

канализације и тоалета 

       -Добијање новчаних     средстава од 

градског секретаријата 

      -Израда пројекта и техничке 

документације за санацију унутрашње 

канализације и тоалета 

Запослени су на седницама Наставничког 

већа и у личним разговорима обавештавани 

о предузетим корацима 

Извештај тима 

Информисање запослених 

о закону о заштити на 

раду 

  У школи је свим запосленим организован 

стручни семинар о безбедности и заштити на 

раду,руковању против пожарним 

апаратима.У оквиру семинара извршено је и 

тестирање свих запослених. 

   По новом члану закона о безбедности 

реализована је практична вежба евакуације 

ученика и запослених у случају пожара под 

руководством и надзором стручних људи из 

Ватроопреме 

Мај-Јун 

Вођењењ евиденције о 

повредама на раду 

У току школске године није било повреда на 

раду 
Континуирано током године 

Сарадња са локалном 

заједницом у циљу 

превенције од пожара 

Директор,секретар 

 

- Остварена успешна сарадња са 

Општином Раковица,надлежним 

секретаријатом,против пожарном 

полицијом и инспекцијама и МУП-ом 

Раковице 

Континуирано током године 
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ТИМ ЗА ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ И ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

 

Тим за програм културних активности школе 
 

 

 Чланови 

1.  
Мирјана Лажетић  

2.  
Јованка Ковачевић 

3.  
Нада Страхинић 

4.  
Сретен Петковић 

5.  
Горан Богдановић 

 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

 

Реализованe активности Временска динамика и носиоци активности  

Организација рада Тима и 

коорелација са осталим 

тимовима и стручним већима 

05. септембар конституисање Тима, усвајање плана рада Тима 

и израда акционог плана 

Посете сајмовима образовања 

15.март представљали смо нашу школу на сајму образовања 

организованом у ОШ Филип Филиповић, посету сајму 

реализовали су наставници Горан Богдановић и Мирјана 

Лажетић и  ученици наше школе Павле Станковић, Борис 

Штајн  

23.март представљали смо нашу школу на сајму образовања 

организованом у ОШ Исидора Секулић, посету сајму 

реализовали су Јованка Ковачевић и Мирјана Лажетић и 

ученици наше школе Ива Брадић, Матија Мијаљевић, Радован 

Анђелковић и Филип Митровић.. 

15.април -представљали смо нашу школу на сајму образовања 

организованом на Београдском сајму посету сајму реализовали 

су директор школе Бојана Стевановић и  наставници Јованка 

Ковачевић, Нада Страхинић и  Мирјана Лажетић и  ученици 

наше школе. 

23.април -представљали смо нашу школу на сајму образовања 

организованом у ГО Гроцка, посету сајму реализовали су 

наставници Сретен Петковић и Љубиша Бабић и  ученици наше 

школе 

14.мај -представљали смо нашу школу на сајму образовања 

организованом у ОШ 14.октобар посету реализовали   наставнк 

Горан Богдановић педагог школе Тања Поњавић  и  ученици 

наше школе 

 

Сарадња са социјалним 

партнерима 

-27.јануар чланови културно уметничког друштва Димитрије 

Котуровић учествовали су на Светосавској приредби 

28.март чланови културно уметничког друштва Димитрије 

Котуровић учествовали су на прослави Дана школе. 
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У сарадњи са министарством просвете нашу школу је посетила 

делегација из немачке компаније за производњу и реапарацију 

делова авио мотора. Ова компанија је заинтересована за школу 

у којој може да направи тренинг центар у ком би се школовали 

ученици за рад у њиховој фабрици. 

Спортске активности у циљу 

промоције школе и повезивања 

тимског духа међу ученицима 

 

04. новембар  Ученици 4/5 су учествовали на манифестацији 

Спорт за све , стони тенис и освојили 2. место 

11. новембар  Ученици 4/5 су учествовали на манифестацији 

Спорт за све , фудбал 

17-24. марта  Одржан је хуманитарни турнир у малом фудбалу 

. 

29. мај ученици су спортским активностима учествовали у 

Дану изазова, активност су координирали наставник физичког 

Бојана Илић и помоћник директора Никола Јовановић 

 

Обележавање значајних датума 

у циљу промоције школе и 

укључивања ученика у 

ваннаставне активности 

Члан Тима Сретен Петковић израдио је нацрт мини пројекта -

Прослава значајних датума за текућу школску годину у који су  

укључени сви чланови колектива. 

27.јануар  Светосавска академија је одржана у фискултурној 

сали. Додељене су Светосавске захвалнице за запослене који су 

у претходној години добили јубиларне награде и за ученике 

који су предложени на одељенским већима од прве до четврте 

године. Светосавску академију је осмислио и координирао 

вероучитељ Сретен Петковић који је и припремао хор ученика 

у извођењу верских песама за ову пригоду. За рецитал ученике 

су припремали наставник Горан Богдановић, Мирјана Лажетић 

је дизајнирала и припремила за штампу светосавске позивнице, 

похвалнице и захвалнице. Текстове на истима је осмислила и 

уредила Нада Страхинић. Цела активност је фотографисала и 

снимала фото секција ( ментори Јованка Ковачевић и Мирјана 

Лажетић). Извештај о овој активности је достављен тиму за 

ажурирање сајта и постављен на фејсбук групу. 

24. марта ученици наше школе са директорком Бојаном 

Стевановић помоћником директора Николом Јовановић и 

педагогом Тањом Поњавић присуствовали су Дану сећања 

жртава бомбардовања организованом на Стражевици. 

28.март Прослава дана школе Програм поводом Дана школе 

одржан је у фискултурној сали. Додељене су захвалнице за 

социјалне партнере, чланове локалне самоуправе, организације 

са општине Раковица које пружају подршку нашој школи као 

што је Дом здравља Раковица, Полицијска станица Раковица, 

Раковички карневал.  Вероучитељ Сретен Петковић  је 

припремао хор ученика у извођењу песама за ову пригоду. За 

рецитал ученике је припремао наставник Раде Бојић, Мирјана 

Лажетић је дизајнирала и припремила за штампу  позивнице  и 

захвалнице. Текстове на истима је осмислила и уредила Нада 

Страхинић. Целу активност је фотографисала и снимала фото 

секција ( ментори Јованка Ковачевић и Мирјана Лажетић). 

Извештај о овој активности је достављен тиму за ажурирање 

сајта и постављен на фејсбук групу. 

23.април пригодним паноима обележен је дан сећања на жртве 

холокауста. Реализација наставник Никола Јовановић са 

ученицима. 
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16.јун- ученици наше школе , на позив санитарно-еколошког 

друштва САН-ЕКО, укључили су се у обележавање Дана 

Дунава уз подршку наставнице наде Страхинић 

 

Посете као вид амбијенталног 

учења  

20. септембар  Ученици 4/5 су присуствовали пројекцији 

Руског филма у Центру за културу Раковица, посету 

организовала и реализовала Светлана Ковачевић 

12. октобар  Ученици одељења 2/3; 3/3; 3/4 и 4/4 посетили су у 

Дому инжењера “ Никола Тесла“, предавање „Фотонапонски 

системи у градовима“организовано од стране СМЕИТС-а , 

организовала и реализовала Светлана Ковачевић 

15. октобар до 21. октобра  Центар за културу Раковица, 

„Фестивал победника фестивала“, наставник и координатор 

наставе Никола Јовановић је водио ученике на позоришне 

прпредставе у оквиру ове  манифестације 

25.октобар  посета ученика 2/2 Народном музеју, посету 

организовала и реализовала одељењски старешина 2/2, Марија 

Нешковић 

26.октобар  посету Сајму књига организовали су наставници 

српског језика и кљижевности уз подршку координатора 

практичне наставе Николе Јовановића. 

07.новембар  посету Вуковом и Доситејевом  музеју ученика 

1/2, организовао је и реализовао члан Тима, одељењски 

старешина1/2 Горан Богдановић.  

14. новембар  Ученици одељења 3/4; 4/4; 4/5  посетили су 

Сајам вода, организовала и реализовала Светлана Ковачевић 

29. новембар  Фестивал науке посетиле су две групе ученике, 

једна група су били ученици награђени због додатног залагања, 

који су добили бесплатне карте од школе , обишли су фестивал 

у пратњи наставнице Светлане Вуковић, друга група су били 

ученици 2/2 организовани од стране одељењског старешне 

Марије Нешковић, у пратњи наставница Марије Нешковић и 

Мирјане Лажетић 

10. децембар  Ученици одељења 4/5  учествовали су на панел 

дискусији Занимања будућности, организовала и реализовала 

Светлана Ковачевић 

14.децембар  Наставници Предраг Миљковић и Љиљана 

Новаковић организовали су и пратили групу ученика (из сваког 

одељења по два ученика) у Акваријум и тропикаријум на 

промоцију подводног филма.  

16. децембар Сретен Петковић је водио ученике на Свету 

Литургију у цркву Свете Петке на Чукаричкој падини. 

07. априла Никола Јовановић и ученици одељења 1-4 посетили 

су изложбу Прича о воденици фотографа Станка Костића у 

галерији Сану. 

Током маја месеца ученици завршних разреда су прошли 

раионице Будућност за 5 

Промоција школе и позитивних 

примера 

Од 01. марта до 06. марта ученици чланови карневалске групе 

учествовали су у карневалским данима у намачком граду 

Котбусу, наше ученике су угостили домаћини, организатори 

карневала који су иначе пријатељи нашег Раковичког 

карневала, ученици су обишли музеј Лужичких срба , као и 

друге знаменитости овог града. Пратиоци групе су били ментор 
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Сретен Петковић, директор Бојана Стевановић и помоћник 

директора Никола Јовановић. 

09. марта наша школа је била домаћин такмичења ученика 

основних школа у роботици. 

11. марта наша ученичка компанија је учествовала на 

регионалном  такмичењу ученичких компанија у организацији 

Достигнућа младих у Београду. Ментори ученицима су 

школски педагог Тања Поњавић и наставник Мирјана Лажетић. 

14. априла наши ученици, чланови 16-очлане карневалске 

групе учествовали су на Раковичком карневалу, ментори групе 

Сртен Петковић и Мирјана Лажетић кореографију за тачку 

осмислила педагог Тања Поњавић 

17.април посета Прихватилишту за децу Београда. Након 

хуманитарне акције коју су организовали чланови ученичког 

парламента од скупљеног новца на турниру у фудбалу,  

купљени су школски прибор, књиге и папуче за штићенике 

Прихватилишта. Качкете за децу донирао је социјални партнер    

.Организацију и реализацију акције водила је школски педагог 

Тања Поњавић. 

17.април у дому културе Раковица обележено је осам векова 

православља, ученици наше школе учествовали су у прослави 

драмским приказом из Житија светог Симеуна. Ученике 

спремали наставници Горан Богдановић и Сретен Петковић.   

15.мај ученички парламент  и педагог школе тања Поњавић на 

предлог наставника Горана Богдановића су организовали и 

реализовали акцију скупљања књига за децу из Прихватилишта 

Београд, ученици у пратњи наставнице Мирјане Лажетић су 

поводом прославе организоване у прихватилишту поклонили 

књиге штићеницима . 

09. јуна наши ученици, чланови 16-очлане карневалске групе 

учествовали су карневалу, у Тивту пратиоци групе су били 

ментори групе Сртен Петковић и Мирјана Лажетић и директор 

школе Бојана Стевановић. 

Од априла до маја месеца трајале су промотивне активности 

наше школе у основним школама на Oпштини Раковица у 

којима су учествовали директор школе,  наставници Горан 

Богдановић, Мирјана Лажетић и ученици наше школе. 

 

Промоција ученичких 

постигнућа 

27.јануар додељене су Светосавске награде награђеним 

ученицима, то су најбољи ученици по један из одељењског 

већа сваке године, и ученици који су показали изузетна 

залагања. 

24. јуна , ученик генерације Михајло Анжелић је присуствовао 

на двору додели награда најбољим ученицима Београда. 

25. јуна  Спортиста генерације Александар Гашевић 

присуствовао је додели награда најбољим ученицима које 

организује општина Раковица. 

Припрема штампаног и 

рекламног материјала 

Похвалнице, захвалнице и позивнице за Светог Саву и Дан 

школе припремали су наставници Мирјана Лажетић и Нада 

Страхинић. 

Ажурирање сајта школе 

Све активности везане за ажурирање сајта школе редовно воде 

наставнице Јованка Ковачевић и Мирјана Лажетић, текстове 

лекторишу наставници Нада Страхинић и Горан Богдановић. 
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Израда годишњег извештаја о 

раду тима 

На изради полугодишњег и годишњег извештаја радили су сви 

чланови тима. 

 

 

ТИМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 

 

ЧЛАНОВИ : БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА ПРИСУСТВО 

 12  

1. Весна Милојевић  12 

2. Љубиша Бабић  12 

3. Раде Бојић  12 

4. Милисав Ковачевић  4 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

1. Разматрање прошлогодишњег извештаја тима за екскурзије и усвајање плана рада за 

школску 2018/2019. годину; 

2. Обилазак дестинација и објеката које су у понуди агенција за школу које до сада нису биле 

у понуди 

3. Припрема материјала за ученике о битним чињеницама, споменицима и местима које ће 

посетити на екскурзијама 

4. Припрема материјала за ученике о битним чињеницама, споменицима и местима које ће 

посетитити у музејима 

5. Припрема материјала за ученике о битним чињеницама, значајним штандовима за посету 

сајмовима 

6. Припрема материјала за ученике о битним чињеницама, споменицима и местима које ће 

посетитити  у настави у природи  

7. Предлози за  награђивање ученика бесплатним одласком у музеј  по категоријама 
 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

Реализованe активности 
Време реализације и носиоци 

активности  

Разматрање прошлогодишњег извештаја тима за 

екскурзије и усвајање плана рада за школску 2018/2019. 

годину; 
 

Август 2018,  

сви чланови тима 

Обилазак дестинација и објеката које су у понуди 

агенција за школу које до сада нису биле у понуди 

Септембар – Децембар  2018 ,   

чланови тима 
 

Припрема материјала за ученике о битним чињеницама, 

споменицима и местима које ће посетити на 

екскурзијама 

Октобар - Децембар 2018, 

 чланови тима 
 

Припрема материјала за ученике о битним чињеницама, 

споменицима и местима које ће посетитити у музејима 

Септембар – Децембар  2018, 

чланови тима 
 

Подела предсагласности за планиране  екскурзије 

ученицима све четири године 

Октобар - новембар 2018,  

чланови тима у сарадњи са одељенским 

старешинама 

Екскурзија ученика IV године - избор агенције  
Децембар 2018,  

директор, чланови тима, одељенске 

старешине IV године 
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Подела сагласности ученицима IV године 
Децембар 2018,  

чланови тима у сарадњи са одељенским 

старешинама 

Прикупљање понуда и разговор о њима ради 

сачињавања предлога наставничком већу  за извођење 

излета за запослене 

Март-Мај 2019 

директор, чланови тима  

Излет за запослене 
јул 2019 – Крупањ 

чланови тима 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 

ЧЛАНОВИ : 
БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 
ПРИСУСТВО 

1. Весна Карић 6 4 

2. Гордана Ралетић 6 6 

3. Тања Поњавић 6 6 

4. Бојана Стевановић 6 6 

5. Драгослав Ћалић 6 6 

 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

 

Планирана 

активност: 

Реализатори и носиоци 

активности: 

Временска динамика и квантификатори 

реализације активности/успеха: 

Усвајање плана 

рада за школску 

2018/2019. 

годину; 

 

Сви чланови тима 

Август 2018. 

План рада је једногласно усвојен. Формиран 

је тим, чији чланови се налазе на списку. 

Чланови овог тима су и разредне старешине у 

који иду ученици по ИОП-у, као и предметни 

професори. 

Утврђивање 

бројног стања 

ученика 

укључених у 

ИОП; 

Обавештавање 

наставничког 

већа о бројном 

стању ученика 

који наставу 

похађају по 

ИОП-у 

Сви чланови тима, директор 

школе, педагог, разрдне 

старешине,чланови 

Одељенског већа где има 

ученика по ИОП-у 

На седници Наставничког већа поднешен је 

извештај о бројном стању ученика који 

наставу прате по ИОП-у2. То су два ученика. 

Укупно шест ученика прати наставу по 

прилагођеном плану. Један је ученик 

четвртог разреда, један трећег, четири другог. 

Четири ученика наставу прате по ИОП-у од 

раније, док је за два ученика нови план од ове 

школске године.  
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Планирана 

активност: 

Реализатори и носиоци 

активности: 

Временска динамика и квантификатори 

реализације активности/успеха: 

Израда 

планова по 

предметима за 

ученике 

укључене у 

индивидуални 

облик рада; 

Уједначавање 

критеријума за 

израду 

планова, 

коришћење 

искустава 

наставника 

који су 

претходне 

године правиле 

индивудалне 

планове; 

 

Гордана Ралетић,Весна 

Карић, Тања Поњавић, 

разредне старешине, 

предметни професори који 

имају ученуике по ИОП-у 

Септембар-октобар 2018. 

По потреби корекција. 

За ученике који наставу прате по измењеном 

плану наставници су на време предали план 

рада. Планове су предали: Светлана Вуковић, 

Снежана Чворо, Павлинка Александрова, 

Гордана Ралетић, Весна Карић, Рада 

Кафеџиски, Драган Крушкоња, Љиљана 

Стојановић, Предраг Миљкловић.За ученике 

који наставу прате по ИОП-у план је 

шестомесечни, док је за ученика коме је 

уведен ове године план тромесечни.  

Наставници који имају искуство у изради 

ових планова пружили су пуну подршку 

колегама који се први пут сусрећу са овим 

обликом рада. Уједначавање критеријума је 

прилично компликован процес код ових 

ученика, јер је саки план индивидуалан, па и 

критеријум оцењивања. 

Евалуација 

остварених 

резултата; 

Сарадња са 

предметним 

професорима 

ради 

маркирања 

ученика који 

имају 

потешкоће у 

савладавањугра

дива и којима 

би ИОП 

помогао; 

Подршка 

родитељима 

деце која имају 

проблеме у 

савладавању 

градива, а нису 

у програму 

ИОП-а. 

 

Весна Карић, Тања 

Поњавић, предметни 

професори, разредне 

старешине 

 

 

Октобар-новембар-децембар 2018. 

Евалуација остварених резултата је 

свакодневна. Планови се по потребама 

прилагођавају ученицима и њиховим 

могућностима. 

На Наставничкомвећуобавештени су 

предметнинаставници да прате рад ученика и 

уколикосматрају да постоје они којима 

индивидуализација није довољна, предложе 

те ученике за ИОП.  Предлоге је довољно 

доставити Тиму, или педагогу. 

Са родитељима чија су децана  ИОП-у, 

остварена је одлична сарадња. Они су 

задовољни подршком коју деца добијају, како 

од наставника, тако и од вршњака. 

Договорена је сарадња око подршке у учењу 

код куће , редовног доласка на наставу, као и 

на допунску наставу. 
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Планирана 

активност: 

Реализатори и носиоци 

активности: 

Временска динамика и квантификатори 

реализације активности/успеха: 

Упознавање 

родитеља са 

предностима и 

манама овог 

типа 

школовања, 

кроз 

индивидуалне 

разговоре; 

Утврђивање 

новог бројног 

стања ученика 

укључених у 

ИОП; 

Педагог и предметни 

наставници, одељењске 

старешине и родитељи 

ученика  

Током шкослке године, састанци малих 

тимова  

Израда плана 

стручногусаврш

авања 

наставника 

укључених у 

процесИОП-а; 

 

Чланови тима  

Септембар-октобар-новембар-децембар-

јануар 

Стручноу савршавање вршено је кроз 

размену искустава, као и налажење садржаја 

на интернету. Свако ново искуствоје добро 

дошло и сви се максимално труде да 

продубљивањем знања омогуће тиму 

ченицима што боље школовање. Посебно је 

значајно искуство које размењујемо са 

родитељима. 

Евалуација 

остварених 

резултата 

Сви чланови тима 

Континуирано у току године 

Евалуација остварених резултата је 

практично свакодневна.  

За ученике који наставу прате први пут план 

је писан за рок од три месеца. После овог 

периода урађена је анализа остварености и 

предложена ревизија планова. Урађени су и 

нови планови. 

Предложене планове су родитељи потписали 

и одобрили. 

За ученика који наставу прати по ИОП-у већ 

четири године план је шестомесечни, па ће 

тада бити извршена његова евалуација. 

 

На првом класификационом периоду уочена 

је потреба да се за ученика 2-5 разреда уведе 

индивидуалнизација и види како напредује до 
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Планирана 

активност: 

Реализатори и носиоци 

активности: 

Временска динамика и квантификатори 

реализације активности/успеха: 

краја првог полугодишта и да ли је потребно 

увођење ИОП-а 1. Наствници су попунили 

педагошке профиле. Заказан је сатанак с 

родитељима ученика како би се размотрио 

овај предлог. Мајка ученика је усвојилка 

предлог и из појединих предмета се спорвео 

ИОП-1. Међутим због великог броја 

изостанака било је отежано реализовати план 

за ученика. Наставници су одлучили да 

наставе да изводе наставу 

индивидуализацијом.  

Сарадњаса 

Центром за 

Социјални рад 

ради 

укљичивања 

деце из 

социјално 

угрожених 

категорија; 

Приближавање 

школе деци 

која се налазе 

на маргини 

друштва и 

покушај 

њихове 

социјализације; 

Тања Поњавић, директор, 

социјални радник; 

По потреби током школске године, дописи 

Центру, маилови.. 

Анализа 

остварених 

резултата; 

Изношење 

закључака о 

значају 

инклузије и 

искуствима; 

Сви чланови тима 

На класификационим периодима. 

Остварена 

сарадња са 

Средњом 

занатском 

школом 

Чланови тима за инклузију 

и предствници Средње 

занатске школе 

Имали смо три састанка у школи са 

директором и педагогом и наставницима из 

занатске школе, а након тога предавање на 

Наствничком већу о могућмостима сарадње и 

видовима помоћи стручњака. 
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ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

ЧЛАНОВИ : 
БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 
ПРИСУСТВО 

1. Бојана Стевановић- директорка                        9 7 

2. Тања Поњавић- педагог                        9 7 

3. Оливера Ђаловић- наставник                        9 8 

4. Јованка Ковачевић- наставник                        9 9 

5. Слободан Ранковић- 

кординатор 
                       9 9 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

 

1.  Израда алгоритма састављања школског програма 

2.  Учешће у унапређењу школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације    

рада стручних органа школе. 

3. Прати и унапређује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима 

школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, 

интересовања и потребе. 

4.  Прати законске измене и њихову имплементацију. 

5.  Прати спровођење школског програма. 
 

 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

Реализованe активности Време реализације и носиоци активности  

Усвајање плана рада шк. 2018/19. 
Септембар 2018. 

Наставничко веће ,Чланови 

Израда алгоритма састављања школског 

програма 

Октобар новембар, фебруар-недовршен 

Чланови 

Анализа остварености школског програма - 

Праћење редовности предаје планова,слободних 

активности,допунске и додатне наставе, услова 

рада 

Септембар-јануар 

Чланови, већа, активи,Оливера Ђаловић 

Праћење законских измена и њихово 

имплементирање 
Септембар- јануар, 

Јованка ковачевић, управа 

Усклађивање индивидуалних планова рада 

одељенских старешина са Годишњим планом 

рада школе и у оквиру актива 

Септембар- јануар, 

Наставничко веће, Чланови,педагог 
 

Извештај о раду тима Јануар, 

Кординатор 

Анализа остварености школског програма  на 

основу извештаја Одељењских већа 
Март 

Кординатори одељенских већа 

Анализа остварености школског програма  на 

основу извештаја школских тимова 

Март 

                                                                                 

Руково 

диоци тимова  

Анализа остварености школског програма  на 

основу извештаја 
Март 
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    Стручних већа Руководиоци Стручних већа 

Праћење измена наставних планова, програма, 

норматива стручне спреме и норматива 

простора   

Април 

Јованка ковачевић, управа 

Анализа опремљености школе Мај 

Јованка ковачевић, управа, Милојевић Небојша 

Израда елабората за верификацију занимања 

Електротехничар рачунара и Техничар ѕа 

компјутерско управљање КУМ 

Мај  

Јованка ковачевић, управа, педагог 

Анализа остварености школског програма - 

Праћење редовности предаје планова,слободних 

активности,допунске и додатне наставе, услова 

рада 

Јун 

 Чланови, већа, активи,Оливера Ђаловић 

Анализа остварености школског програма  на 

основу извештаја Одељењских већа 
Јул , август 

Кординатори одељенских већа 

Анализа остварености школског програма  на 

основу извештаја школских тимова 

 Јул, август 

                                                                                

Руково 

диоци тимова 

Анекс- допуна школског програма наставним 

програмима за предмете у другом разреду за 

занимања Електротехничар рачунара и 

Техничар ѕа компјутерско управљање КУМ 

                                     Август 

               Јованка Ковачевић, управа, педагог 

Извештај о раду тима Август 

Кординатор 

Предлог за избор Кординатора и нове чланове 

тима за школску 2019./ 2020. годину  

Август 

Чланови 

 

Израда плана рада тима за школску 2019/20. 

годину 

Август 

Чланови 

 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 Тим за заштиту животне средине 

1.  
Љиљана Новаковић – координатор тима 

2.  
Гордана Поповић 

3.  
Снежана Костић 

4.  
Стево Перић 

 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 
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Реализованe активности Време реализације и носиоци активности  

Обележавање Светског дана здраве хране (16. 

октобар) 

Октобар - предавања и дискусије на часовима 

oдељењског старешине; одељењске старешине, Љ. 

Новаковић 

Обележавање Светског дана климатских промена  

(4. новембар) 
7.11.2018. одржанo предавањe, ученици су израдили 

пано; Г.Поповић; фотографисано 

Обележавање месеца бробе против болести 

зависности 

1. радионица за ученике; Н. Јовановић 

2. 27.12.2018.предавањe и радионица за ученике 

средњих школа Раковице, присуствовало 5 ученика 

наше Школе; Љ.Новаковић, фотографисано 

АРИ фестивал 14.12.2018. посета акваријуму и пројецкији 

филмова; С. Перић, П.Миљковић; фотографисано 

Обележавање Европске недеље превенције рака 

грлића материце 
25.12.2018.предавање у Општини Раковица,  

С.Марушић , Т.Ћесаревић, фотографисано 

Систематски преглед 
03-07.12.2018, ученици I и III разреда 

Обука из прве помоћи 
Н. Јовановић 

Такмичење из прве помоћи 
Н. Јовановић 

Обележавање месеца бробе против болести 

зависности 

У оквиру акције  Републике Србије коју 

спроводи Тим за борбу против наркоманије на 

челу са Др Златибором Лончаром, 06.03.2019. 

одржана је трибине за ученике прве 

године,њихове родитеље и наставнике. 

Реализатор: тим за борбу против наркоманије 

ДЗ Раковица, Љ.Новаковић, С.Костић, директор 

Школе, фотографисано 

Обележавање Светског дана заштите природе 

(11. април) 

27.03.2019. године засађено је пето дрво у 

нашем генерацијском парку, што су 

пропратили и новинари Политикиног 

Магазина. Овогодишњи матуранти ( 2018/2019) 

засадили су Јапанску трешњу, Prunus serrulata; 

Снежана Костић и ученици IV разреда, 
фотографисано 

Дана школе, 28. марта 2019. године 

Поводом обележавања Дана школе, 28. марта 

2019. год. одржана је еколошка акција под 

називом "Прљаво или чисто - није исто", у 

сарадњи са ЈКП  Градска чистоћа, са циљем 

подизања еколошке свести ученика о значају 

сортирања отпада и рециклаже. 

У акцији су учествовали ученици I-5 и II-4; 

Снежана Костић и Гордана Поповић, 

фотографисано 

Обележавања Дана планете Земље (22. Април) 

Ученици првог разреда су припремили 

пригодне плакате, а у оквиру редовних часова 

одржана је дискусија на тему "Значај очувања 

животне средине"; Снежана Костић, 

фотографисано 

Наставак сарадње са удружењем „ Чеп за 

хендикеп“ 

Активисти Удружења преузели чепове у 

Школи. Сарадњу са удружењем „ Чеп за 

хендикеп“води Љиљана Новаковић. 
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Рециклажа  

Активност је реализована константним 

подстицањем ученика да отпад сортирају у 

одговарајуће контејнере у нашем школском 

дворишту, ради рециклаже. 

 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

ЧЛАНОВИ : БРОЈ ОДРЖАНИХ САСТАНАКА ПРИСУСТВО 

1. Врачарић Сања 11 11 

2. Радовановић Снежана 11 11 

3. Стојановић Љиљана 11 11 

4. Јовановић Биљана 11 11 

5. Поњавић Тања 11 8 

6. Јовановић Никола 11 7 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

1. Реализација радионице за све ученике/ученице првог разреда- Упознавање са Протоколом 

о заштити ученика од насиља, занемаривања и злостављања. 

2. Припремање тема и материјала за радионице на тему превенције од насиља, злостављања и 

занемаривања за све ученике/ученице  на часовима одељењске заједнице и организовање 

састанка са одељенским старешинама поводом ове активности.  

3. Евиденција повреда обавеза ученика и наставника повезаних са насиљем,  злостављањем и  

занемаривањем. 

4. Сарадња  школе са Центром за социјални рад, СУПом Раковица, Домом здравља и другим 

релевантним установама, организација доласка екстерних предавача. 

5. Праћење реализације стручног усавршавања запослених у области превенције насиља. 

6. Обележавање 19. новембра Међународног дана превенције злостављања и занемаривања 

деце. 

7. Сарадња са координаторима одељенских већа, стручним већима, тимом за инклузију и 

тимом за међупредметне компетенције. 

8. Анализа евиденције појачаног васпитног рада 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

Реализованe активности 
Време реализације и носиоци 

активности  

Реализација радионице за све ученике/ученице првог 

разреда- Упознавање са Протоколом о заштити ученика 

од насиља, занемаривања и злостављања 

 

Септембар 

– Љиљана Стојановић 

Припремање тема и материјала за радионице на тему 

превенције од насиља, злостављања и занемаривања за 

све ученике/ученице  на часовима одељењске заједнице 

и организовање састанка са одељенским старешинама 

поводом ове активности . 

Октобар 

– Љиљана Стојановић 
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Сви ученици су на почетку школске године 

упознати од стране својих одељењских старешина 

са Правилником о васпитно-дисциплинској 

одговорности ученика у коме је између осталог 

предвиђено санкционисање ученика који су 

насилни према другим ученицима или 

запосленима.  

Све одељенске старешине су на часовима 

одељенске заједнице последње недеље октобра  

говориле о одговорности ученика, прочитан им је 

ЗОСОВ члан 83, теже повреде ученика; - о 

нивоима насиља; - о редоследу поступања у 

интервенцији. 

Евиденција повреда обавеза ученика и наставника 

повезаних са насиљем,  злостављањем и  занемаривањем 

. 

Евиденција се налази у записницима тима за заштиту од  

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

 

10.10.2018. 

26.10.2018. 

04.03.2019. 

02.04.2019. 

13.05.2019. 

– педагог,  чланови тима 

Сарадња  школе са Центром за социјални рад, СУПом 

Раковица, Домом здравља и другим релевантним 

установама, организација доласка екстерних предавача  

У понедељак 05.11.2018, одржано је предавање 

коме су присуствовали сви ученици одељења 

првог један и првог пет. Предавање су одржали 

припадници МУП-а, одељења за малолетничку 

деликвенцију, на тему одговорности деце, 

дисциплинских проблема, безбедности у школи. 

Обележен је  међународни дана холокауста у 

сарадњи са стручним већем друштвених наука. 

Oрганизација „Haver” одржала је радионице у нашој 

школи на тему: “Предрасуде и дискриминације“.  У 

петак 1.3.2019. у одељењу III-5,  III-4 и у одељењу III-1. 

У среду 6.3.2019. исте радионице одржане су у 

одељењима  III-3 и III-2. Радионица  Предрасуде и 

дискриминација се на динамичан и непосредан начин 

бави објашњавањем појмова стереотипа, предрасуда, 

дискриминација и антисемитизма довођењем ученика/ца 

у положај дискриминисаног или оног који врши 

дискриминацију.  Радионица стимулише ученике/це да 

размисле и увиде последице дискриминације било ког 

 Март 

 “Предрасуде и дискриминације“.   

– Биљана Јовановић 

Април  

Дан девојчица 

– Љиљана Стојановић 
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типа, као и да увиде да је дискриминација заступљена у 

нашем друштву и данас и да јој се треба супротставити. 

Дан девојчица обележен је 25. априла 2019. 

године. Око 50 девојчица седмог и осмог разреда из ОШ 

„Иво Андрић“, ОШ „14. октобар“ , ОШ „Никола Тесла“, 

ОШ „Бранко Ћопић“ и ОШ „Франце Прешерн“, са 

територије Раковица и Чукарица у пратњи наставника 

посетиле су школу. Приказан им је кратак филм о 

школи, упознате су са подручјем рада школе и са 

образовним профилима. Девојчице су обишле школу и 

виделе како изгледају кабинети и опрема и могле су да 

разговарају са ученицима и наставницама. У 

организацији Дана девојчица учествовали су директорка 

Бојана Стевановић, педагог Тања Поњовић, наставнице 

Љиљана Стојановић и Светлана Ковачевић. 

Праћење реализације стручног усавршавања запослених 

у области превенције насиља 

семинар: „Вештине, знања и технике 

превенције и смањења родно 

заснованог, насилничког и 

дискриминаторног понашања у 

школској средини “ 29. 30. 31. 

Октобар 2018. 

        -      Сања Врачарић 

Семинар: Програм Y – млади- 

Иновативни приступ у превенцији 

родно заснованог насиља и промоцији 

здравих стилова живота младића  и 

девојака   (24сата)  , У организацији 

Центра Е8.  Април 2019. 

- Тања Поњавић, Јелена 

Жупањац 

 

Обележавање 19. новембра Међународног дана 

превенције злостављања и занемаривања деце  и 

постављање паноа на улазу у школу са информацијама о 

поступању у случају да се деси насиље, злостављање, 

занемаривање или дискриминација . 

Обележен је  19. новембар Међународни дан 

превенције злостављања и занемаривања деце  

постављењем је  паноа на улазу у школу са 

информацијама о поступању у случају да се деси 

насиље, злостављање, занемаривање или 

дискриминација  

19.11.2018. 

– Снежана Радовановић, Љиљана 

Стојановић 
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Надгледање свески за појачани васпитни рад. 

. Тим је детаљније анализирао евиденцију појачаног 

васпитног рада. Статистика колико пута и на ком часу су 

наставници уписивали да неко од ученика омета час, 

користи мобилни телефон итд, налази се у табели. Ова 

табела се налази у прилогу и послата је као извештај 

директорки школе Бојани Стевановић.  

 

Децембар 

 - први разред  Биљана Јовановић, 

други разред  Љиљана Стојановић, 

трећи разред  Снежана Радовановић и 

четврти разред Сања Врачарић. 

 

 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

 Чланови: 

6.  Мирјана Лажетић, координатор Тима 

7.  Горан Богдановић 

8.  Сретен Петковић 

9.  Рада Кафеџиски 

10.  Милена Чортановачки 

11.  Драгиша Стојановић 

12.  Небојша Милојевић 

13.  Бојана Стевановић, директор школе 

14.  Тања Поњавић, педагог школе 

15.  Златко Тандарић, представник Савета родитеља 

16.  Кристијан Суботић, представник Ученичког парламента 
 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

 

Реализованe активности Временска динамика и носиоци активности  

-Конституисање  тима  

- Сарадња са осталим тимовима 

ради израде Годишњег плана рада 

школе 

-Анализа развојног плана школе  

- 05. септембар конституисање Тима, усвајање плана рада 

Тима и израда акционог плана. 

- 20. август- 15. септембар-Тим је координирао и учествовао 

у изради Годишњег плана рада школе. Годишњи план је пре 

усвајања постављен на Гугл диск и подељен свим члановима  

наставничког већа да би га анализирали и сугерисали 

корекције пре усвајања, након корекција план је усвојен. 

- 20. септембар- 15. Октобар- Тим је пратио израду Развојног 

плана школе. Претходни развојни план је био на четири 

године, као и Школски програм који је истекао у јулу, 

сугерисано је да се развојни план направи или на три или на 

пет година, да не би опет у истој години имали припрему два 

велика документа. Развојни  план је пре усвајања постављен 

на Гугл диск и подељен свим члановима  наставничког већа 

да би га анализирали и сугерисали корекције пре усвајања, 

након корекција план је усвојен. 
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-Развој методологије 

самовредновања у односу на 

стандарде квалитета рада установе 

- Одељењске старешине првих разреда прикупиле су податке 

од родитеља ученика на основу којих је направљена 

социјална карта.( септембар 2018.) 

- Презентовање резулатата екстерног вредновања на 

Наставничком већу, на основу кога су одређене приоритетне 

области развојног плана школе и самовредновања за наредну 

школску годину . ( септембар 2018.) 

-На предлог овог Тима , педагог је спровео упитник чији је 

циљ био да наставници процене које области рада школе је 

потребно унапредити и да дају конкретне предлоге за 

унапређење . (јул 2019.) 

Коришћење аналитичко 

истраживачких података за даљи 

развој установе 

-Педагог школе Тања Поњавић анкетирала је ученике 

завршних одељења о њиховом интересовању за радионице 

по питању професионалне оријентације. Након снимања 

стања  и на основу анкете организоване су  радионице. 

-Тим за самовредновање је спровео неколико истраживања 

анкетирани су наставници ( област настава и учење); 

родитељи ( област постигнућа ученика); упоредна анализа 

успеха на полугодишту прошле школске године и ове 

(област постигнуће ученика) 

-Анкетирани су анонимно ученици  о међуљудским 

односима  у школи.  

-Педагог школе Тања Поњавић анкетирала је ученике 

незавршних разреда о њиховим интересовањима за 

ванннаставне актвности, како би се приликом израде 

годишњег плана предвиделе. 

-Тим за борбу против насиља анализирао је свеске за појачан 

васпитни рад. 

-Тим за обезбеђивање квалитета је прегледао овогодишње 

дневнике, у оквиру Тима дневнике прве године прегледали 

су Горан Богдановић и Сретен Петковић, дневнике друге 

године Милена Чортановачки и Рада Кафеџиски, треће 

године Небојша Милојевић и Драгиша Стојановић и четврте 

године Мирјана Лажетић, извештаје прегледаних дневника 

доставиили су педагогу и директору школе. 

Давање стручних мишљења у 

поступцима за стицање звања 

наставника, васпитача и стручног 

сарадника 

-Није било наставника заинтересованих за стицање звања. 

-Директор школе је обавестио запослене о могућности 

аплицирања за спољног сарадника ЗУОВ. 

- Праћење развоја компетенција 

наставника, васпитача и стручних 

сарадника у односу на захтеве 

квалитетног васпитно - 

образовног рада, резултате 

самовредновања и спољашњег 

вредновања 

-С циљем лакшег праћења развоја компетенција наставника 

и стручних сарадника у односу на захтеве квалитетног 

васпитно - образовног рада, резултате самовредновања и 

спољашњег вредновања, организован је семинар о 

коришћењу мултимедијалних садржаја и изради 

електронског портфолиа за целокупно наставно особље, 

директора, стручне сараднике и координаторе наставе. 

Након овог семинара сви запослени ће бити у могућности да 

креирају свој лични  портфолио у електронском облику.  

-Директор и педагог су током године континуирано 

посећивали часове редовне наставе према плану посете која 

је истицана на огласној табли благовремено за сваки месец. 

Након посете часова на консултацијама наставници су 

добијали повратне информације о одржаном часу. 
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-Овај Тима дао је предлог да у наредној школској години 

личним извештајима и портфолијима наставника бави Тим 

за професионални развој, координатор Тима - Горан 

Богдановић. 

 

Праћење напредовања ученика у 

односу на очекиване резултате 

-Анализиран је Правилник о друштвено – корисном раду 

Направљена је табела за праћење извођења друштвено-

корисног рада. 

-Овај Тим није направио инструмент који би пратио 

напредовање ученика током године. 

-Предлог Тима за следећу годину је да се за ученике првог 

разреда, поред социо-економске карте прикупе и  подаци о 

успеху који су постигли ученици у основној школи из опште 

образовних и релевантних предмета. Циљ прикупљања 

података је праћење напредовања и постигнућа ученика. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ СПОРТА 

ЧЛАНОВИ : 

 

1. Рада Кафеџиски 

2. Никола Јовановић 

3. Милисав Ковачевић 

 

 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ТАЧКАМА: 

Реализованe активности Време реализације и носиоци активности  

Турнир у малом фудбалу за 

ученике првог разреда 

У септембру месецу одржан је турнир у малом фудбалу у коме су 

учествовале екипе ученика првог разреда. Организатор активности 

Никола Јовановић 

 

Сајам спорта „Спорт је закон“ 

Активност није реализована, али су ученици наше школе учествовали у 

Дану изазова.  Циљ ове акције, Међународног дана изазова, је 

промоција физичког покрета и спорта за младе. Наши ученици су 

учествовали у овој манифестацији. Промовисали су поројекат Спорт у 

школе који се у сарадњи са Градском управом и Савезом за школски 

спорт реализује од почетка априла у нашој школи. Ученици су на 

школском терену показали значај спорта и здравог живота 

 

Школска, општинска, градска 

и регионална такмичења из 

одбојке, стоног тениса и 

стрељаштва 

У новембру ученици наше школе асу учествовали на градском 

такмичењу из одбојке. Ученике је водила Рада Кафеџиски. 

У марту учествовали смо на градском такмичењу из стрељаштва.  

 

Школска, општинска, градска 

и регионална такмичења из 

кошарке, мали фудбал и 

атлетике 

У децембру месецу учествовали смо на такмичењу у кошарци пратилац 

Рада Кафеџиски 

У априлу учествовали смо на такмичењу у атлетици 

На дан чколе организовани су турнири у малом фудбалу и кошарци, 

гостовале су екипе средњих школа са општине Раковица . 

Учествовали смо на химнитарном турниру који организовала Средња 

занатска школа 
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Спортска надметања у оквиру 

обележавања школске славе 

Св. Сава 

Из стоног тениса одржано је школско такмичење на дан школске славе 

Свети Сава. 

 

Београдски маратон 

Ученици наше школе су учествовали у трци задовољства, у пратњи 

наставника Николе Јовановића који је учествовао у полумаратону 

 

Традиционални турнир у 

малом фудбалу МШ „Радоје 

Дакић“. 

Ове године уместо Традиционалног турнира одржан је хуманитарни 

турнир у малом фудбалу у организацији ученичког парламента 

координатор Горан Богдановић 

 

Традиционални турнир у 

баскету  М.Ш „Радоје Дакић“. 

Ове године је уместо овог турнира одржан турнир у кошарци за дан 

школе на коме су учествовале средње школе са општине Раковица 

 

РТС крос, 

Дан физичке активности 

У мају наши ученици су учествовали у масовним акцијиама РТС крос 

око 30 наших ученика је трчало организовано заједно са Николом 

Јовановић на школском терену,  

 Дан физичке активности обележили су ученици трће године у 

фискултурној сали. 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ФОТО СЕКЦИЈЕ 

 

 

МЕНТОРИ : 

 

1. Мирјана Лажетић 

2. Јованка Ковачевић 
 

 

 

Реализованe активности Временска динамика и носиоци активности  

-Формирана секција, договорени термини 

састанака и начин сарадње 

-Ученици упознати са оријентационим 

планом рада 

-Постигнут договор о подели задужења 

На почетку школске године  преко огласне табле 

информисани су ученици школе о првом 

састанку секције.  

На првом састанку у октобру обавештени су о 

плану и динамици рада секције и подељена су 

задужења. 

-Снимање спортских догађаја организованих 

у школи и ван школе 

Током школске године наши ученици су 

фотографисали турнире који су се одржавали у 

нашој школи и турнире на којима су наши 

ученици присуствовали. 

-Обрада и припрема за штампу фотографија у 

програму Adobe Photoshop: 

   

Фотографије које су ученици снимали 

приређивали су и обрађивали за постављане на 

сајт школе и фејсбук страницу у програму Adobe 

Photoshop. 

-Фотографисање значајних датума и догађаја 

на нивоу школе 

Током школске године наши ученици су 

фотографисали Светосавску академију и дан 

школе. 

Сарадња са сродним секцијама у школи, 

информатичком секцијом, припрема фото 

Током године припремали смо фотографије за 

постављање на сајт школе, за филм школе и за 

рекламне материјале које је правила 
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материјала за сајт школе, филм школе и 

рекламне материјале школе 

информатичка секција и на тај начин смо 

сарађивали са њима. 

Фотографисање одељења 
Током маја месеца фотографисали смо одељења, 

фотографије припремили за штампу и штампали. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

МЕНТОРИ : 

 

1. Мирјана Лажетић 

2. Јованка Ковачевић 
 

 

 

Реализованe активности Временска динамика и носиоци активности  

-Формирање секције, утврђивање термина и 

начина сарадње 

-Упознавање са оријентационим планом рада 

-Договор о подели задужења 

-Организовање ученика припрему материјала 

за школски сајт; 

На почетку школске године  преко огласне табле 

информисани су ученици школе о првом 

састанку секције.  

На првом састанку у октобру обавештени су о 

плану и динамици рада секције и подељена су 

задужења. 

- Прикупљање и ажурирање података за 

школски сајт; 

током школске године наши ученици су пратили 

активности у школи, прикупљали податке , 

припремали их и прослеђивали менторима да 

ажурирају сајт школе. 

- Израда филма о школи, видео и фото 

материјал за филм обезбедиће фото секција 

 

Чланови секције су започели пројекат „360⁰ 
шетња школом“.Припремили су материјал , али 

нису стигли и да направе видео шетњу школом. 

-Припрема рекламног штампаног материјала 

школе у програмима  

Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, видео и 

фото материјал за рекламни материјал 

обезбедиће фото секција 

 

Током школске године наши ученици су 

припремали за штампу флајере, плакате, банере и 

остали рекламни материјал. 

- Сарадња са сродним секцијама у школи; 

предвиђена је сарадња са фото секцијом, која 

ће нам током године обезбеђивати фото и 

видео материјал за ажурирање сајта за израду 

филма и рекламног материјала 

Током године припремали смо фотографије за 

постављање на сајт школе, за филм школе и за 

рекламне материјале које нам је достављала фото 

секција и на тај начин смо сарађивали са њима. 
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

 
НАЈБОЉЕ О РАДУ ШКОЛЕ ГОВОРЕ ОНИ КОЈИ СЕ У ЊЕН РАД УКЉУЧУЈУ КАО САРАДНИЦИ 
 

 

Поштовани, 

Као историчар уметности, богате каријере, која је већ премашила половину века – много сам шта 

видео, и сматрао да мало шта може да ме изненади, или у овоме послу да буде ново. 

Тако је то било све до 5. априла када сам свратио на изложбу изврсног уметничког фотографа господина 

Станка Костића Прича о воденици, која се одржавала у Галерији Науке и технике САНУ. Било је рано 

поподне и тамо сам затекао сасвим необичну слику – велику групу дечака и једну девојку, тинејџерских 

година. Лепа, здрава деца, у свему – један репрезентативни букет наше младежи. Аутор изложбе, господин 

Костић их је занесено водио по галерији, испред сваког експоната, а они као хипнотисани и сасвим 

удубљени - гутали сваку његову реч. Сео сам у крај Галерије и чаврљао са чуваром, али све време зачудно 

пратио шта се дешава. Дуго су се затим задржали у малој просторији где се одвијала Анимација суштине 

рада воденице али и испред видео-аудио записа, на коме три лепе Водарке певају старе песме. Све је 

донекле личило на сан, на времена која памтимо као времена мирна, у којима се знало ко и шта  ради, и како 

се према томе сви други односе. Потпуно изненађење је било да се нико од деце није издвојио и крадомице 

бацао погледе на ''најважнију ствар на свету'' – мобилни телефон. Разгледање изложбе потрајало је више од 

сата у невероватној тишини коју је пробијао тек по неки уздах; особито кад би деца, блиставих очију, 

пролазила поред фонтане на којој се вртела играчка од шашке, да би представила принцип рада воденичног 

кола. 

Онда се из групе издвојио професор, одржао кратко захвално слово после кога је пукао френетични 

и дуги аплауз упућен аутору изложбе; а лепо се видело - да су се њему ноге сасвим одсекле. Затим је 

направљена заједничка фотографија, после чега је професор још нешто, мало дуже причао, све хвалећи 

ауторову истрајност, труд и значај овога подухвата за очување србске баштине. И кад је све завршио – 

поново се проломио аплауз младих, снажних руку ''на бис'', да збуњени аутор није успео после тога ни реч 

да проговори. 

Говоре нам да су зла времена и да нам омладина ништа не ваља. Да су деца погубила сваку меру и 

неопходне манире, да су окренути само себи и да ни – добар дан не умеју више да кажу. Па, како их не 

инресује ни историја ни култура народа. И како једва чекају да оду одавде.  

Наравно, да они што тако говоре греше, а почесто и лажу, тражећи оправдање за сопствено 

нечињење. Јер, само у рукама врхунског мајстора виолина ће проговорити ''стотину језика''; само испод 

доброг и вештог чекића – у свет ће изаћи племенити производ. И – само под будним оком, које храбри чисто 

срце, велико умеће и племенита намера, учитеља дакле – израшће и здрава и племенита деца, поколење 

којим ће се Отачаство моћи поносити. 

Ово лепо чудо памтићу док сам жив! Могу тек да мисим - како се оно урезало у памћење нашем 

аутору, господину Станку Костићу. 

Стога, хвала професору историје господину Николи Јовановићу, хвала машинској школи „Радоје Дакић“ из 

Раковице, и хвала ученицима, која су тога дана - осветлала образ читавој својој генерацији! 

Београд  

7. априла 2019.                                     Душан Миловановић 

                                              историчар уметности 
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 У Београду, 13.09.2019. 

 

Директор школе       Председник Школског одбора 

Бојана Стевановић    МП    

____________________________      __________________________ 

 

 

 

 

 


