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На седници одржаној 12.09.2019. године Школски одбор Техничке школе у Пријепољу (у 

даљем тексту Школа) усвојио је Извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину (у 

даљем тексту Извештај).   

 

 

УВОД 

1 ШТА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО ОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ? 

 

Школска 2018/19. је била година значајних планова и активности чији је циљ био усмерен 

на побољшљње услова рада, остваривање бољих образовно-васпитних резултата и 

промоције школе.  

Рад у школи је био организован преко школских тимова чији је задатак био већа 

партиципација као и подела одговорности запослених. Учениции и наставници наше 

школе су и у протеклој школској години остварили значајне резултате у различитим 

сегментима рада и промовисали школу на оригиналан начин.  
Школску 2018/2019. годину обележиле су следеће активности:  

 Реализовали смо већину активности из петогодишњег развојног плана, 

 Организовали смо хуманитарну акцију за ученика наше школе у циљу прикупљања 

новца за ужину, 

 Учествовали смо у свим хуманитарним акцијама које је организовала Канцеларија ѕа 

младе општине Пријепоље и Црвени крст Пријепоље, 

 У раду школе активан је био и ученички парламент по питању свих ствари које се 

тичу живота и рада ученика у школи; 

 ЗНАЧАЈНО ЈЕ ИСТАЋИ да је ове године вреднована област ЕТОС. Анализом 

самовредноване области остварили смо ниво ТРИ. Акциони план ове вредноване 

области је саставни део Извештаја о раду школе, Доста добре резултате, остварили 

смо и на такмичењима у појединим областима од Општинског до Републичког 

нивоа. Резултати такмичења приказани су у посебној табели овог документа. 

 Као значајан пројекат који смо реализовали истичемо Разглас станицу која је 

побољшала живот и рад ученика у школи, 

 Реализована је врло успешно једнодневна екскурзија 

 

Живот и рад школе не би се могао замислити без УЧЕШЋА И САРАДЊЕ са 

родитељима, јавним, културним и другим институцијама у граду. 

Сарадња школе са локалном самоуправом, као и другим значајним 

институцијама обележили су и претходну школску годину. 

 

 

Родитељски састанци и дани отворених врата за родитеље реализоване су према унапред 

утврђеном плану. 

Наставничко веће, Одељенска већа, Савет родитеља, Педагошки колегијум, Стручна већа и 
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Стручни тимови су реализовали своје планове  који су усвојени на почетку школске 

године, о чему су подносили  извештаје које су уносили у записнике. 

Праћење образовно-васпитног рада било је праћено у оквиру школе од стране директора 

школе,Тима за самовредновање и  педагога и то са посетом часова, дневника рада, као и 

прегледом припрема наставника за час.  

   

Значајна финансијска средства уложена су у људске ресурсе и имплементацију стечених 

знања у пракси. 30 наставника је присуствовало акредитованом програму стручног 

усавршавања под називом У оквиру каријерног вођења и саветовања за ученике завршних 

разреда одржане су промоције: 

Такође, извршено је психолошко тестирање у оквиру Професионалне 

орјентације.Тестирање је реализовано у Националној служби за запошљавање, филијала 

Пријепоље.Тестирање је извршила психолошкиња Данка Коњократ.    
Циљ нам је био, као и до сада, да радимо на одржавању доброг изгледа школе, на 
побољшању услова рада, на заштити деце од насиља,посебно на превенцији као и на 
подизању квалитета међуљудских односа у колективу, али, и сталном унапређивању 
образовно – васпитног процеса. 
 

2 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

Током ове школске године коришћени су следећи закони и правилници важни за рад 

школе:   

А. Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради: 

 

1. Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“ 

бр.аутентично тумачење  88/2017; 

2. Закон о средњем образовању и васпитању, 55/13, 101/17; 

3. Закон о уџбеницима, „Службени гласник РС“ бр. 27/18; 

4. Правилник о цени услуга средње школе,  „Службени гласник РС“, бр. 45/18; 

5. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и 

домовима, „Службени гласник РС“ 12/15; 

6. Правилник о упису ученика у средњу школу, „Службени гласник РС“, бр. 

23/18; 

7. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за 

школску 2017/2018. годину, „Службени гласник РС – Просветни гласник“број 

10/18; 

8. Правилник о јавним исправама за средњу школу, „Службени гласник РС“, 

бр.31/06; 44/2013, 44/15; 

11. Правилник о евиденцији у средњој школи, „Службени гласник РС“, бр. 

72/09, 52/11, 55/13, и 55/14; 

12.Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа „Службени гласник РС“, 

бр.44/2013 и 43/15; 

13. Правилник о стручно- педагошком надзору, „Службени гласник РС“, бр. 

34/12; 

14. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, „Службени гласник РС“ 

бр. 72/09; 52/11; 55/13;35/15 i 68/15; 
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15. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, 

„Службени гласник РС“ бр.75/13; 

16. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе 

алтернативног предмета у основној и средњој школи, „Службени гласник РС“ 

бр. 6/01;…101/2005; 

19. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 

помоћних наставника у стручним школама ,,Службени гласник просветни 

гласник'' бр. 5/91; 1/92; 2/3; 3/9; 1/96; 7/98; 3/99; 6/2001; 3/2003, 8/2003; 11/2004; 

5/2005; 6/2005; 2/2007; 4/2007; 7/2008; 11/2008; 5/2001; 8/2001; 9/2013; 6/2014; 

5/2016; 

20. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 

,,Службеник гласник РС'' бр. 22/05; 51/08; 88/15; 48/16; 

21. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност средњег образовања и васпитања ,,Службени гласник РС'' бр. 

72/19; 52/11;55/13;35/15;-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-УС, 

22. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 

машинство и обрада метала, „Просветни гласник“ бр. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 

5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 1/01, 9/02, 9/03, 17/04, 22/04, 1/05, 7/05; 12/06; 9/13; 

11/13; 14/13;11/15... 5/16; 

23. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 

електротехника, „Просветни гласник“ бр. 4/93, 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/01, 8/02, 

3/03, 

1/05, 7/05, 2/07; 10/07; 7/09; 3/13; 11/13; 14/13; 10/14; 8/15; 4/15 и 6/16; 

24. Правилник о плану и програму за заједничке предмете у стручним и 

уметничким школама (Сл.гласник-просветни гласник Р.Србије, бр. 4/91,7/93, 

17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95......10/09, 3/09,.....8/210) 

25. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за 

средње школе, „Просветни гласник“ бр. 6/03, 23/04 и 9/05; 

26. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 

средстава за остваривање планова и програма заједничких предмета у 

стручним школама за образовне профиле трећег и четвртог степена стручне 

спреме, „Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 7 /91; 

27. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 

средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за 

стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем 

трајању у стручним школама за подручје рада машинство и обрада метала, 

„Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8 /91, 6/98, 3/99, 1/01,8/02, 9/03; 

28. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 

средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за 

стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем 

трајању у стручним школама за подручје рада електротехника, „Службени 

гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8 /91 и 2/07; 

29. Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи, 

„Службени гласник РС –Просветни гласник“ бр. 5/12; 
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30. Правилник о сталном стручном усавршавању, „Службени гласник РС“ бр. 

86/2015; 81/2017; 

31. Правилник о полагању стручног испита испита за секретара установе, 

„Службени гласник РС“ бр. 8/11; 

32. Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Република 

Србија, Министарство просвете и спорта, Београд 2005. године; 

33. Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за 

школску 2018/2019. годину, Завод за унапређивање образовања и васпитања, 

Центар за професионални развој запослених; 

34. Правилник о вредновању квалитета рада установе, ’’Службени гласник РС’’ 

бр. 14/18; 

35. Закон о безбедности и здрављу на раду, ,,Службени гласник РС,, бр. 101/05 и 

91/13; 

36. Закон о заштити од пожара, ,,Службени гласник РС'', бр. 111/09; 20/15; 

37. Правилник о садржају и начину издавања образца извештаја о повреди на 

раду, ,,Службени гласник РС'', бр 4/2016; 

38. Уредба о занимању радним места-шифрарник занимања, Службени гласник 

РС бр.12/16;  

39. Правилник о ближим условима за избор директора установе образовања и 

васпитања, ,,Службени гласник'', бр. 88/17; 

40. И други закони и прописи донети у складу са релевантним законима. 

41. Закон о раду (Сл.гласник Р.Србије 24/5, 61/5, 54/9, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17; 

42. Шифарник занимања (Сл.гласник Р.Србије, бр. 12/16) 

43. Мреже школе (Сл.гласник Р.Србије, бр. 7/94; 

 

Б. Општи акти школе: 

 

- Статут 

- Школски развојни план, 

- Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика, 

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика, 

- Правилник о организацији и полагању испита, 

- Правилник о безбедности здравља на раду, 

- Правила понашања, 

- Пословник о раду Школског одбора, 

- Пословник о раду Савета родитеља, 

- Правилник о дисциплинској одговорности, 

 

В. Остале смернице у раду и планирању: 

 

Смернице из републичке развојне документације и стратегија развоја 

појединих области: 

- Стратегија развоња образовања у РС до 2020. године, ’’Сл.гласник РС, 

бр.107/2012’’, посебно у следећим сегментима: - развој људских ресурса и 

стварање људског капитала; - успостављање флексибилног система иницијалног и 

континуираног стручног образовања... ; - стварање услова за образовање одраслих; 
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- ... модернизовање опреме и наставних средстава...; - успостављање система 

каријерног вођења и саветовања...; 

- Стратегија образовања одраслих у Републици Србији у којој се истиче значај 

образовања одраслих због социјално-економске трансформације и транзиције ка 

новим технологијама и високопродуктивној економији; 

- Национална стратегија о старењу 2006 – 2015. године која као један од 

стратешких праваца има подстицањедоживотног образовања; 

- Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Србији 2008 – 

2015. године као као посебан циљ истиче осигурање поштовања остваривања права 

свих особа са инвалидитетом на адекватно образовање уз обезбеђивање једнаких 

могућности за учење и развој; 

- Стратегија развоја информационог друштва у републици Србији која говори 

о развоју Е-образовања са циљем подизања нивоа знања и вештина за коришћење 

ICT код најшире популације и потреби изградње образовног система прилагођеног 

потребама информационог друштва, са кључним областима деловања на: увођење 

концепта накнадног образовања и учења током читавог живота; прилагођавање 

образовних програма и наставног процеса потребама информационог друштва; 

оспособљавање наставних кадрова за модерне облике наставе; 

- Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама, Република Србија, 

Министарство просвете, Београд 2007. године. 
 

 
 

3 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА 

ВЕРИФИКОВАНА 

 

Школа је верификована да образује ученике за следеће образовне профиле: 

Подручје рада: 

МАШИНСТВО И ОБРАДА 

МЕТАЛА  

Трајање Број решења 

Машински техничар 4 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Машински техничар за ком.конструс. 4 год 022-05-221/93-03 од 09.06.2004 

Машинбравар 3 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Бравар 3 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Аутолимар 3 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Лимар 3 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Аутомеханичар 3 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Металостругар 3 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

 

Подручје рада: 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Трајање Број решења 

Електротехничар енергетике 4 год 022-05-221/93-03 од 25.04.2002 

Електротехничар рачунара 4 год 022-05-221/93-03 од 09.06.2005 
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Електротехничар погона 4 год 022-05-221/93-03 од 25.04.2002 

Електро-механичар за термо и 

рас.уређ. 

3 год 022-05-221/93-03 од 01.12.2000 

Електроинсталатер 3 год 022-05-221/93-03 од 05.06.2000 

Аутоелектричар 3 год 022-05-221/93-03 од 07.06.1998 

Електромонтер мрежа и постројења 3 год 022-05-221/93-03 од 09.06.2002 

Електро-механичар за термо и 

рас.уређ. 

3 год 022-05-221/93-03 од 09.02.2011 

 

 

 

Подручје рада: 

ТЕКСТИЛСТВО Трајање Број решења 

Текстилни техничар 4 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Кројач – конфекционер 4 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Моделар одеће – оглед 4 год 022-05-221/93-03 од 12.06.2009 

Моделар одеће – оглед 4 год 022-05-00221/93-03 oд 09.06.2011 

Дизајнер текстилних материјала 4 год 022-05-00221/93-03 oд24.04.2013 

Модни кројач-по дуалном 3 год 022-05-00221/93-03 од 24.08.2017 

 

 

 

4 МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ У КОЈИМА JE 

ШКОЛА ОСТВАРИЛА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД ТОКОМ  

ГОДИНЕ 

4.1 ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

 

У школској 2018/2019 је настављено са инвестирањем у домену материјано-

техничке опремљености школе. Извршена је набавка следеће опреме: 

 

 Тастатура УСБ и звучници 

 Таблет 1 ком 

 Камера 2 ком 

 Лаптоп 1 ком 

 Појачало Мартин 1 ком 

 Звучници 10 ком 

 Микрофон 1 ком 

 Свич 1 ком 

 Рачунар и монитор 2 ком 

 Плакар- огласна табла 4 ком 

 Камере 4 ком 

 Просторни услови рада: 
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• Број кабинета 11 
• Број специјализованих учионица   
• Број учионица опште намене:  3 
•     Информатички кабинети: У школи постоје 3 информатичка кабинета који су  
опремљени са по15 рачунара. Сваки кабинет има свој сервер који је умрежен 
бежичном мрежом са осталим рачунарима тако да сваки рачунар може изаћи на 
интернет путем ADSL-а. 
Ови  кабинети се користе за извођење  наставе из предмета рачунарство и 
програмирање, рачунарство и информатика као и за стручне предмете у подручју 
рада машинство и обрада метала, електротехника и текстилство. 
 
Фискултурна сала: Техничка школа и Гимназија  ,,Проф. Бранко Радичевић,, 
користе   заједничку фискултурну салу. 
•   Спортски терени: Техничка школа користи спортске терене  на стадиону ,,Орси“. 
•Библиотека:Адаптацијом школског простора, наша библиотека заузима 

просторије централног дела школе што омогућује добру комуникацију са свим 

њеним корисницима – ученицима, наставницима и другима. Простор се  састоји се 

из депоа,  где сусмештене књиге и читаонице чији је капацитет 25 места. 

Библиотека поседује комплетну лектиру, стручне књиге из области 

електротехнике, машинства, металургије, хемије, математике, књиге из уметности, 

енциклопедије, приручнике као и већи број књига белетристике. Библиотека је у 

протеклој школској години имала око 300 ученика чланова и готово сви запослени 

наставници су чланови библиотеке. Школска библиотека поседује три рачунара. 

Један користи библиотекар за архивирање књижног фонда. Друга два намењена су 

ученицима уз могућност приступа интернету. Библиотека треба да буде инфо-

центар школе  и није више место где се искључиво позајмљује обавезна лектира 

већ и активан чинилац у процесуобразовања. Књижни фонд библиотеке је 14288 

наслова. 

Утоку претходне године набављено је 250 књига. У овај број се урачунавају књиге 

које је школска библиотека добила на поклон од ученика и грађанства. Велики број 

књига годинама није коришћен, а један (већи) број је веома оштећен због честог 

коришћења. Школа је претплаћена на 5 часописа, редовно или периодично прима 

следеће часописе: Настава и васпитање,  Школски час, Просветни преглед,  

Полимље, Савиндан. 

Сви ученици и наставници су чланови библиотеке. 

 Простор библиотеке често корист и Ђачки парламент за реализацију својих 

активности. 
• Радионице: Школа располаже машинским радионицама за ручну  и 
машинску обраду,  електро радионицамa.   
• Други простори: Школа поседује и други простор као што  је:канцеларијски  
простор, хигијенско-санитарне просторије, ходници и степенишни простор 560 m2,       
архива  30 m2, простор за одлагање наставних средстава која нису у употреби.  
 
 
 
 
 



 12 

Ред.б

рој 
Врста просторије Број 

Опис-опрема  

1.  Кабинети 11 
Табла, графоскопи, дијапројектори, флип чарт, ЦД 

Плејер, епископ, касетофон 

2.  Специјализоване учионице -  

3.  Учионице опште намене 3 
Табла, зидне шеме и модели (по потреби друга 

опрема се узима из кабинета) 

4.  Информатички кабинети 3 

Рачунари, штампачи, елоктронска табла, видео-

бим, пројектори, ТВ, Машина за коричење, флип 

чарт, графоскоп, скенер, интернет, фотоапарат, 

мини камера,  

5.  Фискултурна сала 1 
Градска спортска дворан (стандардна опрема 

спортске дворане) 

6.  Спортски терени 1 
Терен за мали фудбал, рукомет, одбојку и кошарку, 

(стандардна опрема отворених спортских терена) 

7.  Библиотека 1 
12000 књига, компјутер, интернет, ТВ, ЦД плејер, 

Видео бим. 

8.  Радионице 9 

Стругови, тестере, бушилице, глодалице, 

брусилице, ручне стеге, апарати за заваривање, 

шиваће машине, машина за плетење, 

електроиспитивачки столови, рачунари, 

штампачи…… 

9.  Остале просторије 9 

Магацински простор, хигијенско-санитерне 

просторије, канцеларије, просторије за рад 

синдиката, просторије за помоћне раднике, 

ходници и степенишни простор 

 
Из напред наведене табеле се може видете да школа располаже иззетно добрим 

просторним условима. Школа има довољан број учионица, кабинета и радионица 

за рад.  

Свеукупна теоријска настава одвија се у старој згради гимназије, три 

учионице на стубовима које су спојене са економском школом и две учионице у 

дворишној згради. 

Практична настава за машинску, текстилну и елетро струку одвија се у 

дворишној згради, а делом у предузећима. 

Опремљеност напред наведених кабинета је на задовољавајућем нивоу, што 

би за обавезу школи у будуће била активност на набавци савременијих учила, 

средстава за рад и реквизита за рад у кабинетима практичне наставе. Аномалија 

школе јесте непостојање лифта што додатно отежава рад са ученицима који 

реализују наставу по инклузивном образовању. 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

4.2 ОПРЕМА – НАМЕШТАЈ И ОПРЕМЉЕНОСТ НАСТАВНИМ, ТЕХНИЧКИМ И 

ДРУГИМ СРЕДСТВИМА  

 
У школској 2018/2019. години набављено је: 
 

 Опрема и намештај 
 

 Набављене су две интерактивне табле за потребе рада у 

подручјима   машинства  и текстилства 

 Редовно сервисирање рачунара (замена дотрајалих 

компоненти) у рачунарским кабинетима школе 

 Тастатура УСБ и звучници 

 Таблет 1 ком 

 Камера 2 ком 

 Лаптоп 1 ком 

 Појачало Мартин 1 ком 

 Звучници 10 ком 

 Микрофон 1 ком 

 Свич 1 ком 

 Рачунар и монитор 2 ком 

 Плакар- огласна табла 4 ком 

 Камере 4 ком 

 
 

 Алати и нвентар 
- Алати за потребе извођења практичне наставе у 

радионицама машинске, електро и текстилне струке.- 

 

 Књиге 

- Књиге за награде одличним ученицима и добитницима   

Вукове дипломе 
 

 Материјал за образовање 
- Електротехника – практична настава  

- Машинство и обрада метала – практична настава 

- Текстилство 

                   Опремљеност школе у односу на нормативе: 
У односу на захтеве прописане нотмативима простора, опреме и 

наставних средстава школа јеопремљена у следећим процентима: 
 

• Општа наставна средства                                                 80% 

• Општеобразовни предмети                                        70% - 100%  

• Машинска група предмета                                         80% - 100%  

• Електротехничка група предмета                            80% - 100%  

•     Текстилна  група предмета                                              70% 

•    Средства за рад стручних сарадника                               80% 
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4.3 ЂАЧКА КУХИЊА 

 

У школи не постоји ђачка кухиња, те тако није регулисано питање ђачке 

исхране. По том питању није било никакве помоћи па се ученици хране у 

сопственој режији . 

4.4 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

Током школске године, десиле су се следеће кадровске промене; 

 На место наставника  математике, ангажоване су две младе наставнице  

математике Едита Рондић и Милица Бандука. 

 Анела Бекто, наставник социологије, отишла на трудничко боловање њену 

замену вршила Амела Даутовић. 

 По препоруци министарства за извођење верске наставе ангажовани су 

вероучитељи Андан Јово-православна веронаука, и Ален Дураковић-

исламска веронаука, 

 

 

Структура четрдесеточасовне радне недеље наставника 

 

Четрдесеточасовна радна недеља реализована је у складу са Годишњим планом  

рада и  појединачним решењима.   
 

Оцена кадровских услова 
 

Дефицитарни кадрови су: 

− наставник  математике; 

− наставник социологије; 

Због промене појединих наставних планова и програма и због 

смањења броја одељења из неких општеобразовних предмета сеж 

смањује број часова (биологија, математика, енглески језик 

историја и руски језик). 

 

4.5 УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 

 

Објекти друштвене средине који су коришћени за остваривање програмских 
садржаја школе 

 

 Техничка школа сарађује са привредом општине Пријепоље и шире. Сарадња 

школе са привредом се огледа у следећим активностима :  

• Извођење ученичке праксе у привредним организацијама на територији општине  

Пријепоље, 

• Организовање блок наставе и вежби из практичне наставе и других стручних 

предмета у радним организацијама и приватним предузећима, 
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 Школа и привредни субјекти (социјални партнери) на подручју општине 

Пријепоље     имају дугогодишњу сарадњу, с тим што се ова сарадња из године у 

годину проширује и продубљује у зависности од процеса који се дешавају у 

друштву везаним за образовање итранзиционе процесе. 

Техничка школа сваке школске године организује и изводи одређену ученичку 

праксу     за потребе школовања занимања у трогодишњем трајању. Према плану 

уписа и према наставним плану и програму ученици занатских занимања имају 

обавезну практичну наставу. Техничка школа потписује уговор са одређеним 

привредним организацијама (социјалним партнерима) за обављање практичне 

наставе за ова занимања у оквиру истих. 

 С обзиром да школа образује профиле у три области (машинство и прерада 

метала, електротехника и текстилство и кожарство) даће се преглед сарадње са 

социјалним партнерима где се изводи практична настава. 

У школској 2018/2019. години потписани су уговора о међусобној сарадњи у 

остваривању практичне наставе у занатским радњама и предузећима и то за 

трогодишње образовне профиле: аутомеханичар, аутолимар и електроинсталатер. 

Три наставника је обилазило редовно ученике и практична настава се одвијала без 

проблема, по правилима која су утврђена на почетку школске године.  

 

У подручју рада машинство и обрада метала практична настава за наведене 

образовне профиле у трогодишњем трајању реализовала се у следећим 

предузећима и занатским радњама: 

- аутомеханичар: - практична настава се изводила у школској радионици и делом 

у приватним предузећима. Дугогодишњи партнери у реализацији практичне 

наставе су приватна предузећа, где  се и ове године изводила практична настава: 

 

 Аутосервис''ШПЕД'', Пријепоље, Сељашница 

 ''ТРАКФРЕНД''ДОО, Пријепоље 

 Производно прометно и услужно д.о.о. „РАДУЛОВИЋ“ ,Пријепоље 

 Аутосервис „КОРУГИЋ“ 

 Самостална занатска радња „МЕЛЕМ“, Пријепоље, ВеликаЖупа 

 Самостална занатско трговинска радња „КУПРУМ“ ,Пријепоље 

 Аутосервис „КАРАЧА“ 

 Занатско трговинска радња, аутосервис „АРИФ“, Пријепоље 

 Радња за занатство, трговину и превоз „КОНИНГ“, Пријепоље 

 Компанија,,ТРЕНДТЕКС“ 

 

    - аутолимар: - практична настава се изводила у приватним предузећима, 

 Аутолимарска радња ''Аднан Хурић'' 

 СЗР ''Ружић'' 

 Аутоцентар ''Мики'' 

 Аутолимарска и вулканизерска раднја ''ИДИ'' 

 Аутолимарска раднја ''Адис Беком'' 

 Аутолимарска радња ''Саид'' 

 КЈП ''Лим'' 
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У подручју рада електротехника практична настава за наведене образовне 

профиле у трогодишњем трајању реализоваће се у следећим предузећима и 

занатским радњама:   

- електроинсталатер: - практична настава се изводила у школској радионици и 

делом у приватним предузећима и то: 

 ЈКМ ''Лим'' 

 ФАП ливница 

 Трентекс 

 Ћатић-електро 

 Медицински центар 

- ЕМТРУ: - практична настава се изводила у школској радионици, 

 

У подручју рада текстилство практична настава реализовала се у школским 

радионицама, док је за ученике трећег разреда реализована у компанији Трендтекс. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

5.1 Бројно стање ученика и број одељења по подручима рада на почетку школске 

године 

 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 

ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛ 

 

СМЕР 

РАЗРЕДИ 

УКУПНО 
I РАЗРЕД 

II 

РАЗРЕД 

III 

РАЗРЕД 

IV 

РАЗРЕД 

бр. 

уч. 

бр. 

од. 

бр. 

уч. 

бр. 

од. 

бр. 

уч. 

бр. 

од. 

бр. 

уч. 

бр. 

од. 

бр. 

уч. 

бр. 

од. 

Електротехнка 

Електротехничар 

рачунара 
29 1 28 1 0 0 28 1 85 3 

Електротехничар 

енергетике 
0 0 0 0 13 1 0 0 13 1 

ЕМТРУ 0 0 12 0,5 0 0 0 0 12 0,5 

Електроинсталатер 0 0 12 0,5 0 0 0 0 12 0,5 

 ЕММП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maшинство 

Маш.технич. за КК 28 1 23 1 26 1 21 1 98 4 

Аутомеханичар 12 0,5 0 0 8 0,5 0 0 20 1 

Аутолимар 15 0,5 0 0 5 0,5 0 0 20 1 

Текстилство 

Моделар одеће (оглед) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Моделар одеће  0 0 0 0 0 0 15 1 15 1 

Модни кројач-дуално 28 1 21 1 0 0 0 0 49 2 

УКУПНО 112 4 96 4 52 3 64 3 324 14 
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5.2 Ванредни ученици 

 
Упис ванредних ученика на програме преквалификације и доквалификације за школску 

2018/19 годину обавио се након одобрења предложеног плана уписа од стране 

Министарства просвете.  

 

Одобрен план уписа на програме преквалификације и доквалификације и стручног 

усавршавања за школску 2018/19: 
 

Занимање 
Стручно 

оспособљавање 
Преквалификација Доквалификација Укупно 

Машински техничар за 

компјутерско конструисање 

 
5 5 10 

Аутомеханичар  5  5 

Аутолимар  5  5 

Бравар  5  5 

Електроинсталатер  5  5 

Електромеханичар за термичке и 

расхладне уређаје 

 
5  5 

Електромонтер мрежа и 

постројења 

 
5  5 

Моделар одеће  5 5 10 

 

 

У новембарском испитном року  испити су обављени 16.11.2018. год. 

Испите је пријавило и полагало 16 кандидата. 

Пријављено је 47 а обављено 46 испита . 

Формирано је и радило 6 испитних комисија. 

 

Резултати полагања: 

 

Кандидати су положили све испите осим : 

 

- из подручја електротехника  -  предмет : 

- Електронике у енергетици ( кандидат Дробњак Горан  - Електротехничар енергетике 3. 

разред) –   недовољна оцена, 

 

- из подручја машинство и обрада метала -  предмет : 

 

 Машински елементи (кандидат Мујезиновић Мухамед – машински техничар за 

компјутерско конструисање 3. разред) - недовољна оцена, 

 Термодинамика (кандидат Мујезиновић Мухамед – машински техничар за 

компјутерско конструисање 3. разред) - недовољна оцена, 

 

укупно 3 недовољне оцене. 
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У јануарском испитном року  испити су обављени 29.01.2019. а матурски и завршни 

испити 30. и 31. 01.2019. год. 

Испите је пријавило полагало 20 кандидата. 

Пријављено је и обављено 66 испита . 

Формирано је и радило 7 испитних комисија. 

 

Резултати полагања: 

 

Кандидати су положили све испите осим : 

 

- из подручја електротехника  -  предмет : 

- Електричне мреже ( кандидат Жарковић Миломир - Електротехничар енергетике 3. 

разред) –   недовољна оцена, 

 

укупно 1 недовољна оцена. 

 

У јануарском испитном року:  

 

Матурски испит положили су:  

1. Халиловић  Мерван – машински техничар за компјутерско конструисање;  

2. Ћосовић Ријад – моделар одеће ( оглед );  

 

 

Завршни испит положили су:  

1. Мустафић Дамир – електромеханичар за термичке и расхладне уређаје;  

2. Малагић Белмин – електромонтер мрежа и постројења. 

 

 

 

У априлском испитном року  испити су обављени 18.04.2019.  год. 

Испите је пријавило 16 а полагало 15 кандидата. 

Пријављено је 53 а обављено 50 испита . 

Формирано је и радило 6 испитних комисија. 

 

Резултати полагања: 

 

Кандидати су положили све испите осим : 

 

- из подручја машинство и обрада метала -  предмет : 

 

 Моделирање машинских елемената и констркција  ( кандидат Миликић Анастасија 

-   машински техничар за компјутерско конструисање 4. разред) – недовољна оцена, 

 

укупно 1 недовољна оцена.: 

 

 

 

 

У јунском испитном року  испити су обављени 03.06.2019. а матурски и завршни испити 

10. и 11. 06.2019. год. 
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Испите је пријавило 20 а полагало 19 кандидата. 

Пријављено је 60 а обављено 59 испита . 

Формирано је и радило 6 испитних комисија. 

 

Резултати полагања: 

 

Кандидати су положили све испите осим : 

 

- из подручја машинство и обрада метала -  предмет : 

 

 Конструисање ( кандидат Миликић Анастасија -   техничар за компјутерско 

конструисање 4. разред) – недовољна оцена, 

 

укупно 1 недовољна оцена.: 

 

Матурски испит положила су следећи кандидати:  

1. Богдановић Филиман - електротехничар енергетике ; 

2. Петрић Милован - електротехничар енергетике  ; 

3. Јањушевић Милош  - електротехничар енергетике  . 

 

Завршни испит положили су следећи кандидати:  

1. Дробњак Драгољуб – аутомеханичар ;  

2. Пузовић Марко - аутомеханичар ; 

3. Чакаревић Филип – аутомеханичар ; 

4. Јоновић Санела – модни кројач . 

 

 

 

 

У августовском испитном року испити су обављени 26.08.2019. а матурски и завршни 

испити 28. и 29. 08.2019. год. 

 Испите је пријавило 19  a полагало  18  кандидата (Жарковић Миломир није изашао 

на испите из Математике и Српског језика и књижевности). 

 Пријављено је 57 и обављено 55 испита . 

 Формирано је и радило 5 испитних комисија. 

 

Резултати полагања: 
 

Кандидати су положили све испите осим : 

 

- Српског језика и књижевности  - (кандидат Поповић Огњен - електроинсталатер  1. 

разред – недовољна оцена, 

 

- из подручја машинство и обрада метала -  предмет : 

 

 Машински елементи  ( кандидат Кијановић Бојан -   машински техничар за 

компјутерско конструисање 3. разред) – недовољна оцена, 

 

укупно 2 недовољне оцена. 
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Матурски испит положили су следећи кандидати:  

1. Буковица Алдин - машински техничар за компјутерско конструисање ;  

2. Миликић Анастасија - машински техничар за компјутерско конструисање ;  

3. Несторовић Ђорђе - електротехничар енергетике  . 

 

Завршни испит положила су следећи кандидата:  

1. Премтић Алдин - аутомеханичар ;  

2. Инајетовић Хасан – аутолимар ; 

3. Чакаревић Драган – модни кројач ; 

4. Чкоњевић Мирјана – конфекционар-кројач . 

 

У току је обнављање школске године за ученике који су уписани претходних година. 

 

 

                                      Подносилац извештаја : 

         

                                Ацо Дучић 

 

 

5.3 Успех ученика по одељењима и разредима 

 

У овој школској години за ученика генерације проглашена је, ученица Ивона Дучић 

ученица IV1 одељења, образовни профил, Електротехничар рачунара. 

 

Збирна табела успеха ученика у школској 2018/19. 
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1 29 4 12 13 0 29 100 2 0 0 2 6.87 2 0 0 2 0 0 0 29 

2 26 2 8 13 3 26 100 3 1 0 4 15.3 4 0 0 4 0 0 0 26 

3 26 0 0 13 13 26 100 7 0 0 7 26.9 7 0 0 7 0 0 0 26 

4 26 0 3 17 6 26 100 8 6 0 14 53.8 14 0 0 14 0 0 0 26 

укупно 107 6 23 39 22 107 100 20 7 0 27 25.7 27 0 0 27 0 0 0 107 

Д
р

у
ги

 

1 29 2 7 15 5 29 100 
   
13   0 0 13 44.8 13 0 0 13 0 0 0 29 

2 19 0 2 10 7 19 100   0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 19 

3 24 1 4 13 6 24 100   0 1 0 1 4.16 1 0 0 1 0 0 0 24 

4 21 2 6   9 3 21 100   3 4 0 7 33.3 7 0 0 7 0 0 0 21 
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укупно 93 5 19 47 21 93 100 16 5 0 21 82.26 21 0 0 21 0 0 0 93 

Т
р

е
ћ

и
 1 13 3 3   3 4 13 100 1 0 0   1 7.69  1 0 0   1 0 0 0 13 

2 
25 
 4 5 15 1 25 100 0 0 0   0     0  0 0 0   0 0 0 0 25 

3 13 0 1   6 4 11 100 2 0 0   2 15.3  2 0 0   2 0 0 0 13 

укупно 51 7 9 24 9 49 100 3 0 0   3 22.9  3 0 0   3 0 0 0 51 

Ч
е
тв

р
ти

 

1 28 3 11 8 6 28 100 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

2 19 2 2 13 2 19 100 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

3 14 3 3 7 0 13 92.85 0 0 1   1 7.14 0 0 0 0 1 0 0 13 

укупно 61 8 16 28 8 60 97.61 0 0   1   1 7.14 0 0 0 0 1 0 0 61 

Школа 312 26 67 138 60 309 99.48 39 12  1 52 9.85 52 0 0 52 1 0 0 312 

 

 

 

Средња оцена на нивоу  школе: 

 
 

раз. бр. Учен. петице четворке Тројке двојке једини. свега неоце сред.оцена 

I1 29 155 88 71 121 0 435 0 3,64 

I2 26 69 42 55 146 0 312 0 3,11 

I3 

 

26 34 40 65 258 0 318 0 2,39 

I4 26 42 44 74 204 

 

0 364 0 2.79 

Свега 107 300 214 265 729 0 1429 0 2,98 

II1 29 70 78 91 195 0 434 0 3,05 

II2 19 12 16 31 124 0 187 0 2,53 

II3 24 55 41 51 183 0 330  2,80 

I4 21 40 41 34 84 0 199 0 3,12 

Свега 93 177 176 207 586 0 1139 0 2.87 

III1 13 26 21 23 98 0 159 0 2.90 

III2 25 65 53 54 114 0 324 0 3,54 

III3 13 13 15 48 54 0 130 0 2,79 

Свега 83 230 142 291 615 0 1278 0 3,07 

IV1 28 80 49 65 142 0 336 0 3,20 

IV2 19 65 53 5 114 0 324 0 3,01 

IV3 14 36 26 46 87 2 195 0 2,89 

Свега 61 181 128 165 343 2 855 0 3.06 

Укуп 344 681 660 928 2273 2 4709 0 2.95 
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5.4 Изостајање ученика 

разред 
оправдани Неоправдани Укупно 

укупно по ученику Укупно по ученику укупно по ученику 

I 4246 48.3 920 8.6 5166 48.2 

II 6662 86.7 1442 15.5 8104 87.1 

III 2026 32,90 442 11.6 2468 64.9 

IV 4383 71.85 915 15 5298 86.8 

укупно 17317 57.9 3719 12.4 21036 70.3 

 

5.5 ДИНАМИКА ТОКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

Школа има петодневну радну недељу у току године према календару и има 

једну  радну суботу. 

Распоред смена 

Школа ради само у првој смени. 

 

 рад у првој смени траје од 7
30

 - 13
30

  

 

 

Распоред звоњења у школи 

 

 7,25 

 7,30 - 8,15  5 минута одмора 

 8,20 - 9,05  5 минута одмора 

 9,10 - 955   20 минута одмора  

 10,15 - 11,00 5 минута одмора 

 11,05 - 11,50  5 минута одмора 

 11,55 - 12,40  5 минута одмора 
 12,45 – 13,30 

 

На иницијативу и предлог Ученичког парламента, трајање великог одмора је 

продужено на 30 мин. 

Према распореду нека одељења имају и седми час који у првој смени 

траје од 12,45 - 13,30. 

 

Посебним распоредом рада биле су планиране активности везане за организацију 

испита за редовне и ванредне ученике у јунском и августовском испитном  року и 

ванредне ученике уновембарском, фебруарском и априлском испитном року и они 

су реализовани у складу са усвојеним ГПР.   
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5.6 РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ И ФАКУЛТАТИВНЕ 

НАСТАВЕ 

 

 

Планирани часови су углавном реализовани према предвиђеном плану по 

наведеним следећим табелама. 

 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

 

Машинство и обрада метала 
Први 

разред 
Други разред Трећи разред 

Четврти 

разред 
Укупно 

Р.б. Предмет 
2 одељења 1 одељења 2 одељења 1 одељења 6 одељења 

Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год 

1.  Српски језик и књижевност 6 222 3 111 5 175 3 96 17 604 

2.  Руски језик 2 74 2 74     4 148 

3.  Енглески језик 4 148 2 74 4 138 2 64 12 424 

4.  Социологија     2 74   2 74 

5.  Филозофија       2 64 2 64 

6.  Устав и право грађана     1 32 1 32 2 64 

7.  Историја 5 185 2 74     7 259 

8.  Географија 2 74 2 74     4 148 

9.  Музичка уметност           

10.  Ликовна култура           

11.  Математика 8 296 4 148 7 249 5 160 24 853 

12.  Физичко васпитање 4 148 2 74 4 138 2 64 12 424 

13.  Физика 2 74 2 74     4 148 

14.  Хемија 2 74       2 74 

15.  Биологија   2 74     2 74 

16.  Екологија и зашт.жив.средине 1 37       1 37 

17.  Рачунарство и информатика 4 148       4 148 

18.  Механика 5 185 2 74     7 259 

19.  Машински елементи   2 74 4 138   6 212 

20.  Техничко цртање 6 222       6 222 

21.  Техничка физика 2 74       2 74 

22.  Хемија и машински материјали 2 74       2 74 

23.  Технологија обраде     3 111   3 111 

24.  Организација рада     2 64 2 64 4 128 

25.  ТОП     6 192   6 192 

26.  Рачунари и програмирање 8 296   8 296   16 592 

27.  Машински материјали 2 74       2 74 

28.  Тех. Цртање са нацртном геометр. 6 222       6 222 

29.  Отпорност материјала   2 74     2 74 

30.  Компјутерска графика   6 222     6 222 

31.  ОЕ и  електронике   2 74     2 74 

32.  Хидраулика и пнеуматика     2 74   2 74 

33.  Термодинамика     2 74   2 74 

34.  Моделирање М.Е. и К.      4 148 6 192 10 340 

35.  Моделирање М.Е. и К. У блоку       3,52 120 3,52 120 

36.  Аутоматизација и роботика       4 128 4 128 

37.  Конструисање       8 256 8 256 

38.  Испитивање машинских констр.       2 64 2 64 
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39.  Основе електротехнике           

40.  Практична настава 8 296   37 1229   45 1525 

41.  Практична настава у блоку     3,52 120   3,52 120 

42.  Грађанско васпитање 1 37   1 37   2 74 

43. П Православна верска настава 1 37 1 37     2 74 

44. И Исламска верска настава 1 37 1 37 1 37 1 32 4 143 

 

Према напред наведеној табели од планираног броја часова у подручју рада машинство 

нису одржана 23 часа из следећих предмета: механика 2, верска настава- ислам 3,грађанско 

васпитање 1 руски 1, енглески 2, машински елементи 2, физичко васпитање 3, социологија 

2,математика 3, технологија обраде 3, устав и право грађана 1. 

 

Подручје рада: Електротехника 

 

Електротехника 
Први 

разред 
Други разред Трећи разред 

Четврти 

разред 
Укупно 

Р.б. Предмет 
1 одељења 2 одељења 1 одељења 1 одељења 5 одељења 

Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год 

1.  Српски језик 3 111 5 181 3 105 3 93 14 490 

2.  Руски језик   4 144     4 144 

3.  Енглески језик 2 74 4 144 2 70 2 62 10 350 

4.  Социологија     2 70   2 70 

5.  Филозофија       2 62 2 62 

6.  Устав и право грађана       1 31 1 31 

7.  Историја 2 74 2 74     4 148 

8.  Географија           

9.  Музичка уметност           

10.  Ликовна култура 1 37 1 37     2 74 

11.  Математика 3 111 6 218 4 140 4 124 17 593 

12.  Физичко васпитање 2 74 4 144 2 70 2 62 10 350 

13.  Рачунарство и информтика 4 144       4 144 

14.  Физика 2 74 2 74     4 148 

15.  Хемија 2 74       2 74 

16.  Биологија 2 74       2 74 

17.  Екологија           

18.  Основе електротехнике 5 185 5 181     10 366 

19.  Елетроника   4 140     4 140 

20.  Електрична мерења    7 251     7 251 

21.  Ел. Инсталације и осветлење     4 140   4 140 

22.  Електрични апарати и уређаји           

23.  Основе аутоматског управљања       6 186 6 186 

24.  
Економика и организација 

предузећа 

      2 62 2 62 

25.  Ел.инсталације јаке струје    4 140     4 140 

26.  Програмирање   3 111   8 248 111 359 

27.  Ел. Машине       4 124 4 124 

28.  Ел. Термички уређаји   2 70     2 70 

29.  Расхладни уређаји           

30.  Електроника у енергетици     5 175   5 175 

31.  Мерења у електроенергетици     4 140   4 140 

32.  Рачунари       9 279 9 279 
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33.  Електроника 1   5 185     5 185 

34.  Електротехнички материјали   1 37     1 37 

35.  Електричне инсталације   2 70     2 70 

36.  Примена рачунара у електрот.   2 74     2 74 

37.  Пројектовање ел.инсталација           

38.  Обновљиви извори ел.ен.           

39.  Електричне маш. са испитив.           

40.  Електричне мреже и постр.           

41.  Основи машинства           

42.  Мерења у електроници           

43.  Електроника 2           

44.  Дигитална електроника           

45.  Електроенергетика           

46.  Teхничко цртање            

47.  Рачунарске мреже       5 155 5 155 

48.  Рачунарска графика и мултимед. 4 148       4 148 

49.  Увод у архитектуру рачунара 2 74       2 74 

50.  Електричне мреже у блоку           

51.  Рачунари у блоку       1,62 60 1,62 60 

52.  Програмирање у блоку       1,62 60 1,62 60 

53.  Основе аутоматског упр.у блоку       1,62 60 1,62 60 

54.  Ел.мреже     2 70   2 70 

55.  Електрична постројења     2 70   2 70 

56.  Практична настава  4 74 28 988 4 140   36 1202 

57.  Практична настава у блоку   3,24 120 3,24 120   6,48 240 

58.  Грађанско васпитање 1 37 1 37     2 74 

59.  Православна верска наст. 1 37 1 37 1 35 1 31 4 140 

60.  Исламска верска наст.           

 

Према напред наведеној табели од планираног часова у подручју рада 

електротехника, није одржано 13 часова, и то у следећим предметима: верска 

настава- ислам 1, руски језик 1, енглески језик 4, машински елементи 2, физичко 

васпитање 3, .ликовна култура 2 

           

 

Подручје рада: Текстилство 

Текстилство 
Први 

разред 
Други разред Трећи разред 

Четврти 

разред 
Укупно 

Р.б. Предмет 
1 одељења 1 одељења 0 одељења 1 одељења 3 одељења 

Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год 

1.  Српски језик 3 108 2 66   3 87 8 261 

2.  Руски језик   2 66   2 58 4 124 

3.  Енглески језик 2 72 2 66   2 58 6 196 

4.  Филозофија           

5.  Географија  1 36       1 36 

6.  Математика 2 72 2 66   2 58 6 196 

7.  Физичко васпитање 2 72 2 66   2 58 6 196 

8.  Рачунарство и информтика 4 144       4 144 

9.  Физика 1 36       1 36 

10.  Хемија 1 36       1 36 

11.  Екологија   1 33     1 33 
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12.  Историја 2 72       2 72 

13.  Социологија и права грађана           

14.  Tектстилни материјали 8 288       8 288 

15.  Естетско обликовање   6 198     6 198 

16.  Логика са етиком           

17.  Предузетништво        2 58 2 58 

18.  Конструк.и модел.одеће       13 377 13 377 

19.  Конструкција дечије одеће           

20.  Технологија одеће 2 72 3 99   2 58 7 229 

21.  Дизајн одеће       2 58 2 58 

22.  Конструкција одеће  9 324 9 297     18 621 

23.  Бојени и штамп. уникатни тек.       2 58 2 58 

24.  Практична настава 18 648 28 924   16 464 52 2056 

25.  Практична настава у блоку 2,43 90 4,86 180   4,86 180 12,15 420 

26.  Конструкција и мод.од.у блоку       3,24 120 3,24 120 

27.  Конструкција од.у блоку   2,43 90     2,43 90 

28.  Естетско обликовање у блоку           

29.  Грађанско васпитање   1 37   1 29 2 66 

30.  Верска настава – православна           

31.  Верска настава – исламска  1 36 1 33     2 69 

 

Према напред наведеној табели од планираног броја часова у подручју рада 

текстилство, није одржано 8  часова, и то из следећих предмета: руски језик 2,  

енглески језик 1, физичко васпитање 3, верска настава ислам 2. 

 

5.7 БЛОК НАСТАВА 

Р
ед
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и
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ј 

О
д
ељ
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е
 

Подручје рада Образовни профил 
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р
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ј 

у
ч
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и

к
а

 

Место извођења 
Број 

група 

вежбе 

Практ. 

настав

а 

Наст. 

у блоку 

Ве

жб

е 

п
р

а
к

т
и

ч
н

а
 н

а
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а
в
а
 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1.  1-1 Електротехника Електротехничар рачунара 29 Ки-лаб Шр - 6 2 

2.  1-2 Машинство Машин.техн.за ком.констр. 28 ки-ктц - - 4 0 

3.  1-3 Машинство Аутомеханичар-аутолимар 27 ки-ктц Шр - 2 2 

4.  1-4 Текстилство Модни кројач-дуално 28 ки-кк шр Шр-пр 8 3 

5.  2-1 Електротехника Електротехничар рачунара 28 Ки-лаб шр - 8 2 

6.  2-2 Електротехника ЕМТРУ – Електроинсталатер 24 Лаб Шр Шр-пр 4 2 

7.  2-3 Машинство Машин.техн.за ком.констр. 23 Ки - - 2 0 

8.  2-4 Текстилство Модни кројач-дуално 21 кк Пр Шр-пр 5 3 

9.  3-1 Електротехника Електротехничар енергетике 13 лаб шр шр-пр 8 2 

10.  3-2 Машинство Машин.техн.за ком.констр. 26 ки Шр  4 3 

11.  3-3 Машинство Аутомеханичар-аутолимар 13  Шр-пр Шр-пр 0 2 

12.  4-1 Електротехника Електротехничар рачунара 28 Ки-лаб  Шр-пр 12 0 

13.  4-2 Машинство Машински техничар за ком.констр. 21 Ки - Ки-пр 6 0 

14.  4-3 Текстилство Моделар одеће 15 Кк Шр Кк-шр 2 2 

 

Према напред наведем плану блок настава је реализована у целости.  



 27 

5.8 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Изборни предмети 

Предмет 
Први разред Други разред Трећи разред 

Четврти 

разред 

Бр.гр Бр.уч Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч 

Верска настава 4 79 4 78 2 39 2 50 

Грађанско 

васпитање 

2 36 2 17 1 13 1 14 

 

5.9 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМА 

 

Школа нема специјалних одељења 

 

5.10 РАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКОГ,  ДОДАТНОГ РАДА И ПРИПРЕМНОГ РАДА 

 

Допунски рад 
 

Допунски рад је организован за ученике који су стално или повремено 
заостајали у савлађивању образовно – васпитних садржаја у редовној настави. После 
идентификовања ученика у коме су учествовали стручна служба, предметни 
наставник, одељенски старешина и родитељи ученика, предметни наставници су 
организовали садржаје за лакше укључивањеученикау редовне образовно – васпитне 
процесе. Садржаји допунског рада усклађени су сапрописаним наставним планом и 
програмом, а настава је прилагoђена индивидуалним карактеристикама ученика. 
Допунска рад је организован у току читаве наставне године и извођен је као седми час. 

• Највећи број часова допунске наставе реализован је из математике, српског 
језика, енглеског језика, електроника. 
• Највећи број часова је одржан у  првом и другом разреду, а  допунску  
наставу  су похађали ученици свих разреда. 
 

Додатни рад 
 
 Додатни рад је организован за обдарене и талентоване ученике чиме им је 
омогућено да прошире и продубе своја знања и вештине у складу са својим 
интересовањима. Додатни рад је реализован кроз припрему ученика за такмичења 
(физичко васпитање, историја, српски језик, текстилни материјали, компјутерска 
графика, конструкција и моделовање одеће, основе електротехнике, моделирање 
машинских елемената и конструкција и практична настава из подручја рада 
текстилство. 
Додатни рад са ученицима је организован према потребама ученика, с обзиром да су 
наставници овај вид рада реализовали у договору са њима. Наставницима је остављена 
могућност да ову наставу организују по потреби  (допунски или додатни рад у складу 
са Решењима о структури 40-часовне радне недеље). 
Међутим, треба узети у обзир да су у табели приказани само часови које су наставници 
евидентирали као додатни рад у Књизи евиденције осталих облика образовно-
васпитног рада, а не и сви часови које су наставници држали као припрему за 
такмичење за које су водили посебну евиденцију.   
Припремни рад је реализован за ученике који су одлукама одељенских већа упућени да 
полажу разредни испит из појединих предмета. 



 28 

` 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

допунска додатна допунска додатна допунска додатна допунска Додатна 

Српски језик и 

књижевност 
28 18 28 0 0 15 3 0 

Енглески језик 30 0 30 0 0 0 18 0 

Математика 22 0 0 0 9 0 6 0 

Историја 0 7 0 0 0 0 0 0 

Електроника 0 0 22 0 18 0 0 0 

Практична настава 

у електротехници 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Пракса конфекције 0 0 0 0 0 30 0 30 

Физика 0 0 0 0 0 0 0 0 

Хидраулика и 

пнеуматика 
18 0 0 0 0 0 0 0 

Основе 

аутоматског 

управљања 

0 0 0 0 0 0 0 21 

Практична настава 

у машинству 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Текстилни 

материјали 
0 15 22 0 0 0 0 0 

Основе 

електротехнике 
0 0 0 20 0 0 0 0 

Ком.графика 0 0 18 0 0 0 0 0 

Кон.и мод.одеће 0 0 0 0 0 0 0 30 

Укупно 88 40 120 20 28 30 27 81 

 
На основу табеларног прегледа рекапитулације годишњег фонда часова можемо 

закључити да није било већих одступања у односу на планирани фонд часова како 

обавезних тако и ваннаставних активности . 

Важно је напоменути да је у школској 2018/2019. години реализован велики број 

часова слободних и културних активности. Већина планираних садржаја реализована 

је у оквиру рада бројних секција допринели су угледу и промоцији школе као једном 

од приоритета проистеклих из самовредновања квалитета рада школе. 

У школској 2018/2019. години организовани су поправни, разредни и матурски испит. 

Поправни испит организован је у два рока (крајем јуна за ученике завршних разреда и 

крајем августа за ученике нижих разреда). 

 

5.11 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОГЛЕДА У ШКОЛИ 

 

У школској 2018/2019. години реализована је настава у одељењу које похађа 

наставу по дуалном систему образовања Модни кројач. 

 

Тим за дуално образовање 

1.АдмираТурковић, педагог 

2.Снежана Лазаревић, руководилац тима 

3.Славица Вукашиновић, проф 
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4.Драган Чакаревић, проф. 

5.Вања Љујић, координаторогледа, 

6.Сенада Ружић , професортекстилства 

 

 

 

Тимови за праћење огледа редовно су одржавали састанке.Такође, су нове  чланове 

одељенског већа информисали о  начину реализације наставе(попуњавање планова, 

водич за оцењивање...). Спроведено је анкетирање ученика. Тим је ажурно радио и 

трудио се да реализује све планом предвиђене активности. 

 

1.Анализа поделе послова у оквиру 40-часовне радне недеље, 

2. Реализација набавке уџбеника за ученике огл.одел., 

3.Текуће одржавање и оспособљавање машина за рад. 

4.Израда извештаја огледног одељења 

5.Анализа кабинетске наставе за текућу школску годину, 

6. Предлози за побољшање обављања вежби у огледу, 

7.Праћење рада у огледним одељењима, 

8.Анализа успеха на крају I полугодишта, 

9. Анализа потребних наставних средстава за рад у лабораторији, 

10.Праћење рада у огледним одељењима, израда извештаја   

11.Квалитативна и квантитативна анализа васпитно образовног рада и сарадња са 

стручним сарадницима 

12. Оргранизација праксе за II полугодиште у школским радионицама, 

13.Договор о изради промотивног материјала текстилне стуке, 

14.Анализа успеха у огледу  у трећем класификационм Припрема за школско и 

републичко такмичење, 

15.Анализа успеха на крају наставне године, 

16.Рад на педагошкој документацији, 

17.Сарадња са другим стручним већима 

18.Промотивне активности у основним школама; 

19.Организација и реализација модне ревије. 

 

 

6 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА РАДА 

СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У 

ШКОЛИ 

 

У школској 2018/2019. години унутрашња организација живота и рада школе 

реализована јепреко рада стручних органа и органа управљања. 

Од стручних органа у школи је радило Наставничко веће, Одељењска већа, 

Стручна већа и Одељењске старешине, Педагошки колегијум, Стручни 

тимови, Стручни актив за развој школског програма и Стручни актив за развојно 

планирање.. 
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Од органа управљања радио је Школски одбор, а од саветодавних тела Савет 

родитеља. 

 

6.1 НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

Наставничко веће је у протеклој школској години радило на реализацији 

циљева и задатака школе утврђених Годишњим планом рада за школску 2018/2019. 

годину. 

У оквиру бројних активности поменим да је Наставничко веће на десет 

одржаних седница разматрало: Извештај о раду школе Годишњи план рада школе, 

Школски програм, план рада Педагошког колегијума, Развојни план, планове 

наставних и ваннаставних активности, индивидуално-образовне планове као и 

распоред часова за школску 2018/2019. 

Наставничко веће је у 2018/2019. години разматрало успех и дисциплину 

ученика, пратило развој и напредовање ученика који раде по индивидуализованом 

плану (инклузивно образовање), доносило одлуке о похвалама и наградама, 

изрицало васпитно-дисциплинске мере појединим ученицима, анализом завршног 

испита , Ученичким парламентом.  

Посебну пажњу Наставничко веће, као стручни орган школе, посветило је 

анализи реализације програма унапређивања образовно-васпитног рада 

интерактивним методама у настави, угледним часовима, културној и јавној 

делатности школе, превентивном раду,а бавило се анализом реализованих 

активности у оквиру РП-а,као и активностима око самовредновања квалитета рада 

школе (кључне области етос). Чланови Наставничког већа информисани су о 

активностима које се реализују из области професионалне оријентације. Такође, 

бавило се анализом рада Тимова као и активностима у оквиру културне и јавне 

делатности школе. Наставничко веће бавило се и резултатима истраживања у 

оквиру вредновања и самовредновања, кључне области   акционим планом за 

област ресурси, такође акционим планом за превенцију насиља и презентацијом 

приручника о дигиталног насиљу, резултатима такмичења наших ученика као и 

бројним другим питањима и закључцима са Педагошког колегијума, 

Правилницима о оцењивању ученика, раду наставника, педагошкоинструктивном 

раду, извештавању са семинара стручног усавршавања, резултатима страживања 

узрока изостајања ученика са наставе, безбедности ученика, уџбеницима, 

екскурзијама...  

На основу уредно вођених записника са седница Наставничког већа можемо 

закључити да је већина наставника редовно присуствовала седницама. Наставници 

су учествовали у раду дискутујући о питањима од значаја за рад школе, посебно 

везано за самовредновање квалитета рада и инклузивно образовање (детаљан 

извештај се налази у записницима седница Наставничког већа)  
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Наставничко веће  одржало је 10 седница на којима су разматрана следећа 

питања која су у складу са планом и програмом рада наставничког већа. 

 

I седница 

1. Усвајање распореда часова 

2. Подела одељенских старешинстава 

3. Избор председника стручних већа 

4. Избор чланова за тимове 

5. Анализа стручне заступљености наставе и мере за њено побољшање 

6. Организација допунских и додатних облика рада 

7. Вођење дневника и друге педагошке документације 

 

II седница 

1.Разматрање Извештаја о раду у претходној школској години 

2.Изрицање васпитно-дисциплинских мера, 

3.Резултати иницијалног тестирања из српсог језика и математике 

4. Формирање Тимова у школи; 
 

III седница 
1. Анализа васпитно-образовног рада на крају I класификационог периода 

2. Изрицање васпитно-дисциплинских мера, 
3. Упознавање шланова већа са анкетирањем ученика 

4. Упознавање чланова Наставничког већа са изменама и допунама у оквиру Правилника о 

сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника 

5. Извештај о успеху ванредних ученика у новембарском испитном року 

 

IV седница 
1. Предлог плана уписа за школску 2019/20 годину 

2. Доношење мера за побољшање успеха у учењу и понашању ученика 

3. Анализа рада стручних и одељењских већа 

4. Информисање о акционом плану промоције школе 

 

 

V седница 
1. Анализа успеха ученика у I полугодишту 

2. Изрицање васпитно-дисциплинских мера 
3. Доношење мера за побољшање успеха у учењу и понашању ученика 

4. Извештај о успеху ванредних ученика у јануарском  испитном року 

 

 

VI седница 
1. Анализа успеха и дисциплине ученика 
3. Информација са састанка одржаном поводом општинског плана уписа за наредну годину 

 

VII седница 
1. Анализа успеха и дисциплине у јунском року ученика 

2. Утврђивање резултата испита ванредних ученика у мајско- јунском испитном року 

3.Информација везано за законску процедуру о извођењу једнодневних излета и екскурзија 
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 VIII седница  

1.Верификација комисија за полагање поправних испита 

2.Награде за одличне ученике и наставнике чији су ученици остварили престижна места на 

такмичењу 

 

IX седница 
1.  Извештај о упису ученика првог разреда 

2.  Орјентациона подела часова 

3.  Анализа резултата са завршних/матурских испита 

 

X седница 

1.  Усвајање распореда часова 

2.  Подела одељенских старешинстава 

3.  Избор председника стручних већа 

4.  Избор чланова за тимове 
5. Анализа стручне заступљености наставе и мере за њено побољшање 

6. Организација допунских идодатних облика рада 

7. Вођење дневника и друге педагошке документације 
 

 

6.2 ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА  

 

Предметне и разредне наставе су у оквиру Годишњег плана рада школе 

реализовали садржаје планиране за школску 2018/2019. годину. Одржано је 5 

седница Одељењских већа. 

Питања којима су се бавила већа односила су се на реализацију наставних 

програма, праћење успеха и дисциплине ученика, упоредном анализом успеха и 

дисциплине ученика у протеклом периоду,уједначености критеријума оцењивања, 

праћењу напредовања ученика, адаптацијом ученика првог и петог разреда као и 

нових ученика, описним оцењивањем, стандардима, похвалама и наградама 

ученика, реализацијом изборних предмета, анализом васпитног и превентивног 

рада са ученицима, резултатима полагања завршног испита, анализом рада 

појединих тимова, инклузијом. Већа су се бавила ибројним организационим 

питањима значајним за живот и рад школе, као и предлозима за унапређивање рада 

у наредном периоду. 

У протеклој школскојгодини радила су Одељењска већа по разредима. Искуство је 

показало да овакав начин рада пружа могућност да се детаљније и свеобухватније 

анализира успехученика, и да се сваком ученику посвети више времена и пажње. 

Све планиране седнице Одељењских већа су реализоване у протеклој школској 

години. 

 

СЕПТЕМБАР: 

- Направљен план рада одељенског старешине и план рада сарадње са 

родитељима; 
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НОВЕМБАР: 

- Извршена анализа реализације наставног плана и програма  на крају првог 

класификационог периода; 

- Извршена анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода и предлози за побољшање успеха и дисциплине; 

- Анализирана сарадња родитеља са школом 

- изрицање васпитно-дисциплинских мера ученицима 

ЈАНУАР: 

- Извршена анализа реализације наставног плана и програма у првом 

полугодишту и анализа успеха и дисциплине ученика; 

- Дат је предлог мера за побољшање успеха и дисциплине; 

АПРИЛ: 

- Извршена анализа реализације наставног плана и програма и анализа успеха 

и владања на крају трећег класификационог периода; 

- Дат је предлог мера за побољшање успеха и владања; 

- Изнет је предлог плана излета  за наредну школску годину; 

ЈУН: 

- Извршена је анализа реализације наставног плана и програма и анализа 

успеха и владања на крају школске године; 

- Извршеа је анализа рада додатне и допунске наставе и слободних активности;  
- ублажавање и укидање васпитно-дисциплинских мера ученицима 

-  предлагање ученика за похвале и награде 

 

АВГУСТ: 

-Анализа успеха ученика након поправних испита 

-Анализа рада испитних одбора за полагање матурских/завршних испита 

 

6.3 СТРУЧНА ВЕЋА 

 

Током школске 2018/2019 стручна већа су реализовала следеће активности:  

 

Стручно веће за српски језик и књижевност 

Председник стручног већа: Аида Хамзић 

 

Током школске 2018/19 године Стручно веће за српски језик и књижевност 

реализовало је следеће активности: 

 

 Размотрен је предлог коришћења уџбеника; 

 Реализована посета Сајму књига; 
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 Рад на припреми Школске славе; 

 Ангажованошћу чланова вела Стручно веће за српски језик и 

књижевност је добило лап-топ и пројектор; 

 Реализовани су огледни часови код наставника Аиде Хамзић и 

Светлане Мандић; 

 Рад на припреми Модне ревије у ангажовању ученика рецитаторске 

секције 

 Активан рад са ученицима у рецитаторској и литерарној секцији 

  

 

 

                                                               Поднослилац извештаја, Аида Хамзић 

 

 

Стручно веће за стране језике 

Председник стручног већа: Весна Куркић 

 

У школској 2018/2019. години Стручно веће страних језика сачињавале су: Сенада 

Зекић ,професор руског језика, Весна Куркић,професор енглеског језика и 

Милијана Стељић,професор енглеског језика.  Весна Куркић је у настави страних 

језика у Техничкој школи била заступљена са пуном нормом часова, док је Сенада 

Зекић је са половиним норме била заступљена у настави у Техничкој школи, а 

другу половину норме је реализовала у Пријепољској гимназији. Милијана Стељић  

је у настави у Техничкој школи  била заступљена са часовима  енглеског језика 

55,56% а остата, у Гимназији 33,33 %к норме је допуњавала у библиотеци (11,11) 

Техничке школе.  

На седници одржаној 31.08.2018. године за руководиоца Стручног већа изабрана је 

Весна Куркић. Стручно веће страних језика радило је у пуном саставу целе 

школске године према плану рада Већа, који је донет на почетку године. Укупно је 

одржано  7  састанака, на којим су били присутни сви чланови Већа.  

13.04.2019-14.04.2019. Присуство семинару „Решавање конфликта путем педагошке   

комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у 

конфликтима“, одржаног у Техничкој школи Пријепоље. Доказ присуства су сертификати 

02.03.2019. Присуство семинару „Превентивне активности у установи СТОП 

ДИСКРИМИНАЦИЈИ“, одржаног у Техничкој школи Пријепоље. Доказ присуства су 

сертификати. 

У складу са активностима предвиђеним Личним планом стручног усавршавања , 

сви чланови Већа су присуствовали семинарима као виду усавршавања ван 

установе. Допунска настава је редовно одржавана, а евиденција о часовима и 

доласцима ученика  се налази  у дневнику допунске/додатне наставе. Додатна 

настава није реализована јер није било интересовања ученика, тако да Школа није 
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имала својих представника на такмичењу из страних језика. Милијана Стељић је 

овај вид наставе реализовала у Гимназији и са двојицом ученика који су заузели 

треће место на Окружном такмичењу остварила пласман на Републичко 

такмичење. 

На поправни испит из енглеског језика упућено је 14 ученика и сви су положили са 

прелазном оценом. Евиденција о одржаним часовима припремне наставе се налази 

у дневнику допунске наставе, а садржај писменог и усменог дела испита у 

записницима.  

                                                           Подносилац извештаја,Весна Куркић 

                                                                                                                                                                                                                         

Стручно веће за математику 

Председник стручног веће: Едита Рондић 

 

На састанцима одржаним током године веће је  анализирало следеће теме: 

 Реализације наставе за текућу  годину. 

 Анализа заступљености наставе. 

 Анализа опремљености наставним училима 

 Додатна и допунска настава 

 Посета Сајму књига у Београду 

 Договор око учешћа на семинарима за протеклу годину. 

 Договор око критеријума оцењивања 

 Примена нових метода у настави 

 Анализа успеха на првом  класификационом периоду. 

 Мере за побољшање успеха 

 Организација ванредних испита 

 

                                                                  Подносилац извештаја, Едита Рондић 

 

 

 

Стручно веће за физичко васпитање 
Председник стручног већа: Ћубић Бранко 
 

У протеклој школској години актив физичког васпитања уз помоћ руководства 
школе спровео је следеће активности: 

 Учествовање на свим такмичењима на нивоу општине и на нивоу региона 

 Организација и одржавање такмичења ученика у кошарци. 
 Организација и одржавање пролећног кроса.Организована традиционална 

фудбалска       утакмица за школску славу 
                                                                  
                                                                        Подносилац извештаја,Бранко Ћубић 
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Стручно веће за друштвене науке и уметност 

Председник стручног већа: Сабира Чичић 

 

 

Стручно веће друштвених наука и уметности чинили су наставници групе предмета 

који покривају ово подручје. Стручно веће је радило у складу са планом донетим на 

састанку стручног већа на почетку школске 2018/2019.године. На основу плана рада 

током протекле школске године, реализоване су следеће активности: 

 Израђени су планови и програми за предмете у оквиру стручног већа 

 Усаглашени су месечни оперативни планови уз вођење рачуна о корелацији између 

предмета. 

 Реализација допунске и додатне наставе је била у складу са планом и програмом 

 Предложени су начини мотивисања ученика и проведени у пракси – делимично су 

дали позитивне резултате 

 Вршена је анализа успеха ученика на крају првог, другог и трећег класификационог 

периода, као и на крају наставне године и предлагане мере за унапређење успеха. 

 Предлагане су мере за побољшање дисциплине у школи- дале су позитивне резултате 

 Наставници овог стручног већа су узели учешћа у оквиру прославе школске славе 

Свети Сава. 

 Сарадња са директором, секретаром, стручним сарадником и појединим органима у 

школи је била на добром нивоу. 

 Због заузетости наставника и обавеза у неколико школа, нису реализовани угледни 

часови. 

 

 

                                                                             Подносилац извештаја, Сабира Чичић 

Стручно веће за машинство 

Председник стручног већа: Миливоје Бандука  

Током школске  2018/ 2019  стручно веће  за машинство је реализовало следеће  

активности  : 

 Избор  уџбеника 

 Израда наставних  планова 

 Набавка наставних  средстава и потрошног материјала 

 Посета сајма књига 

 Школско такмичење из области машинства 

 Реализација допунске и додатне наставе 

 Посета сајма технике у Београду 

 Регионално такмичење у Коцељеву и републичко у Нишу 

 Активности око израде завршних и матурских радова 

 

                                                                      Подносилац извештаја,Миливоје Бандука 
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Стручно веће за електротехнику 

Председник стручног већа: Звонко Дучић 

 

 Током школске 2018/2019 стручно веће за електротехнику је реализовало 

следеће активности: 

 Избор уџбеника 

 Израда наставних планова 

 Набавка наставних средстава и потрошног материјала 

 Анализа опремљености кабинета, лабораторија и радионица 

 Одлазак на сајам књиганије реализован због недостатка средстава 

 Реализација додатне и допунске наставе 

 Школска такмичења из области електротехнике 

 Реализација пројекта у оквиру међупредметних компетенција 

 Сајам технике 

 Регионална и републичка такмичења 

 

                                                                      Подносилац извештаја,Звонко Дучић 

 

 

Стручно веће за текстилство 
 
СЕПТЕМБАР-Извшена подела стручних предмета на наставнике,као и подела разредних 

старешинстава.Школску 2018/2019 год.су похађали  уценици 1 одељења текстилне струке-

Моделар одеће(цетврти разред). 

Октобар-Захваљујуци донацији Невладине организације   ГИЗ ,текстилна струка је добила 

11 рачунара са Гербер софтвером за одељења по дуалном систему образовања. 

Представници стручног актива присуствовали састанку Удружења текстилних и 

кожарских школа у Суботици. 

НОВЕМБАР-Извршен је попис потребних материјала и радних средстава за 

рад.Испланиране су активности  за предстојеће тромесечје. 

ДЕЦЕМБАР-Извршена анализа реализације плана из претходног месеца.Извршена набавка 

материјала и репроматеријала за извођење практичне наставе,за следеце полугодиште. 

ЈАНУАР-Израђени оперативни планови за предстојеће месеце.Испланиране радне 

активности за друго полугодиште. 

ФЕБРУАР-Изврсене припреме за предстојеше сколско такмичење.Припремљени задаци 

,умножени. Урађени оперативни планови за наредни месец. 

МАРТ- Извршена реализација школског такмичења из следећих предмета. 

-Текстилни материјали 

-Конструкција и моделовање одеће 

-Практична настава 

АПРИЛ-Извршене припреме за Републичко такмичење,урађени модели за пано И изложбу 

ђачких радова.Републичко такмичење одржано у Суботици ,и морамо се похвалити 

изузетним резултатом и пехаром за освојено Прво место из предмета Конструкција и 

моделовање одеће. Хасан Зековић, ученик  четвртог разреда са својим ментором Вања 

Љујић, доноси други пут прво масто са Републичког такмичења Текстилних школа Србије. 

МАЈ-Извештај са такмичења 

Анализа реализације плана из претходног месеца. 
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Реализација и израда модела и  промотивног материјала за Модну ревију. 

ЈУН-29.05.2019  Одржана Модна ревија у циљу промоције Техничке школе и дуалног 

система образовања у текстилству. 

Урађен предлог поделе часова на предметне наставнике за наредну школску годину. 

Извршена подела послова до 40-те радне недеље. 
 
 
 
                                                           Подносилац извештаја,Славица Вукашиновић 

 

 

 

Стручно веће за природне науке 
Председник струног већа: Драгиша Јаковљевић 

Стручно веће природних наука чинили су наставници групе предмета који 

покривају ово подручје. Стручно веће је радило у складу са планом донетим на 

састанку стручног већа на почетку школске 2018/2019. године. 

На основу плана рада током протекле школске године, реализоване су следеће 

активности: 

- Израђени су планови и програми за предмете у оквиру стручног већа. 

- Усаглашени су месечни оперативни планови уз вођење рачуна о корелацији међу 

предметима. 

-Реализација допунске и додатне наставе је била у складу са планом рада 

-Предлагане су и реализоване мере за унапређење наставног процеса. 

-Вршена је анализа успеха ученика на крају првог, другог и трећег 

класификационог периода, као и на крају наставне године и предлагане мере за 

унапређивање успеха . 

-Предложене су и одређене мере за мотивисање ученика. 

- Предлагане су мере за побољшање дисциплине у школи - дале су позитивне 

резултате. 

- Наставници овог стручног већа су узели и учешће у оквиру прославе школске 

славе Свети Сава.  

-Наставници овог стручног већа су учестовали у решавању важних проблема током 

школске године. 

-Сарадња са директором, секретаром, стручним сарадником и појединим органима 

у школи је била на добром нивоу. 

                                                             Подносилац извештаја,Драгиша Јаковљевић 
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6.4 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА ПРЕДВИЂЕНИМ 

ШКОЛСКИМ РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ 

 

 

Број  
Садржај реализованих активности у току  

године 

Носилац 

активности 

Време 

реализације 

1. 

На првом састанку чланови Тима су 

упознати са Планом рада и активностима у 

2018/2019.години, као и са реализованим 

активностима Тима у протеклој школској години. 

Годишњи план рада школе је унапређен 

формирањем нових Тимова који ће обезбедити још 

бољу подршку ученицима и то: Тим за 

међупредметну компетенцију, Тим за превенцију и 

сузбијање болести зависности и Тим за праћење 

напредовања квалитета рада у установи 

Дискутовало се о изабраним приоритетима у 

оквиру резултата самовредновања (Акциони план 

у оквиру кључних области Подршка ученицима и 

Настава и учење) 

координатор 

Тима 

октобар, 

2018. 

2. 

На овом састанку дискутовало се о  

активностима које су реализоване у претходном 

периоду у оквиру планираних садржаја. 

У кључној области Настава и учење позитивна је 

све већа примена мултимедијалних садржаја у 

настави, као и координација наставних садржаја 

кроз Пројектну наставу из опште образовних 

предмета (тема Религија) и из области 

електротехнике (тема Усмерачи). 

У кључној области Подршка ученицима као 

унапређење ваннаставних активности у току је 

реализација и покретање школског радија. 

У кључној области Ресурси у циљу унапређења 

професионалног развоја планирани су семинари и 

одржавање угледних часова. 

У току је спровођење анкета у школи у процесу 

самоврдновања и након извештаја Тима за 

самовредновање, по потреби ће се кориговати план 

рада Тима за развојно планирање школе 

чланови 

Тима, 

координатор 

децембар, 

2018. 
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3. 

На састанку је разматран Правилник о поступању 

установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, 

части или достојанства личности. У сарадњи са 

Тимом за самовредновање спровешће се анкете на 

тему дискриминације.  На основу добијених 

резултата, Тим за самовредновање ће сачинити 

извештај који ће бити основа  за сачињавање 

Акционог плана установе за превенцију 

дискриминаторног понашања и интервенцију у 

случају да постоје. Тим за развојно планирање ће 

уврстити у свој план рада добијени Акциони план. 

чланови 

Тима, 

координатор 

и кординатор 

Тима за 

самовредно-

вање 

март, 2019. 

4. 

 

На састанку су анализирани закључци Тима за 

самовредновање и направљен је план за 

побољшање и унапређење рада школе у кључној 

области Етос. 

Поднет је извештај координатора Тима о 

реализованим активностима у оквиру Развојног 

плана и изабраних приоритета као и предлозима 

за следећу годину. 

чланови 

Тима, 

координатор 

и кординатор 

Тима за 

самовредно-

вање 

август, 2019. 

 
Руководилац Стручног тима  за развојно планирање: 

Сенита Бјелак 

 

6.5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА И 

ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 

2018/2019.ГОДИНИ 

 

 У раду са ученицима одељењске старешине своју улогу васпитача оствариле 

су  подстицањем индивидуалног развоја ученика и унапређњем одељењског 

колектива. Задатке и садржаје у раду са ученицима одељењске старешине 

оствариле су на часовима одељењског старешине, одељењске заједнице, у времену 

између часова, на екскурзијама, излетима, посетама, акцијама друштвено-корисног 

рада, у различитим активностима слободног времена (посете позоришту, биоскопу, 

изложбама и слично). 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и захтевима 

Годишњег плана рада школе, одељењске старешине су на време планирале и 

евидентирале рад у дневницима образовно-васпитног рада. 

Свакодневно реализовање редовне наставе и ваннаставних активности, непосредна 

сарадња сапредметним наставницима, родитељима, стручним сарадницима школе, 
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као и рад у тимовима, су у школској 2018/2019. години биле приоритетне 

активности одељењских старешина. 

Поред тога, одељењске старешине су били носиоци послова везаних за 

реализовање културних и јавних манифестација, екскурзија и других послова у 

школи.Прегледом документације (разредне и матичне књиге за школску 2017/2018. 

годину),чланови комисије за преглед нису уочили значајније пропусте, па можемо 

закључити да се документација у овој школској години уредно водила. 

Одељењске старешине су, као и остали наставници истручни сарадници, 

посветиливреме и стручном усавршавању, и то у оквиру рада стручних већа, 

семинара и личног усавршавања. 

Посебно су се ангажовали око електронског вођења дневника Детаљнији извештај 

о стручном усавршавању наставника налази се у Извештају тима за стручно 

усавршавање. 

 Одељењске старешине су  држале недељно један час одељењског 

старешинства.Реализоване су следеће теме одељенских старешина, у складу са 

планираним од 1. до 4. разреда: 

 

СЕПТЕМБАР 
• Информисање у вези са почетком школске године 

• Упознавање ученика са правилима кућног реда, правима и обавезама, као и васпитно-

дисциплинским мерама 

• Припрема седнице одељењског већа 

• Родитељски састанак 

• Формирање одељењске заједнице ученика, избор председника и секретара 

• Избор два представника одељењске заједнице за Ђачки парламент 

• Развијање потитивног односа према раду, дисциплини, осећању дужности,одговорности, 

дружењу 

• Опредељивање ученика за ваннаставне активности 

• Упознавање ученика са организацијом завршног и матурског испита 

• Договарање о нормама понашања у школи и ван ње 

• Шта је пријатељство, искреност и поверење, заједнички идеали, пружање подршке, не гради се 
пријатељство 
ОКТОБАР 

• Координација са члановима одељењског већа и свођење утисака о ситуацији у одељењу (проблем 

похађања наставе и активног учешћа у редовној, допунској и додатној настави) 

• Решавање проблема прилагођавања ученика 

• Праћење реализације програма професионалне оријентације и заштите и унапређења здравља 

ученика 

• Помоћ ученицима у уређењу учионичког простора 

• Радна дисциплина и понашање ученика 

• Разговор: колико познајемо град у коме живимо? 

• Планирање успеха ученика, појединачно- табеларно 

• Срадња са стручним сарадником школе 

• Укључивање ученика у програм прославе Школске славе 

• Упознавање ученика са техникама успешног учења 

• Шта треба да знамо о сиди 

• Организовање екскурзије (уколико се испуне потребни услови) 

• Сарадња са Центром за таленте и рад са надареним ученицима 

• Организовање акције добровољног давања крви 

НОВЕМБАР 

• Припрема података за I класификациони период 

• Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима успеха и изостанцима у I 
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класификационом периоду) 

• Разговор о професији за коју смо се определили или о којој размишљамо 

• Шта треба да знамо о обележавању националних и верских празника 

• Како у свакодневном раду користимо уџбенике и додатну стручну литературу 

• Рад на педагошкој документацији 

• Организација систематског прегледа за ученике I и III разреда 

• Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха које је утврдило Наставничко 

веће 

• Развијање личне одговорности код ученика (повратна информација од ученика о раду 

наставника) 

• Припреме за прославу Школске славе 

• Организовање друштвено-корисног рада / уређење кабинета/ 

• Лепо и прикладно одевање 

ДЕЦЕМБАР 

• Проблеми у понашању, разговор о штетности дувана, алкохола и наркотика 

• Утврђивање разлога неуспеха из појединих предмета 

• Разговор са ученицима о начину и степену реализације мера Наставничког већа за I 

класификациони период 

• Анализа напредовања ученика који показују слаб успех 

• Разговор са ученицима о организованом коришћењу слободног времена 

• Рад на педагошкој документацији 

• Припреме за прославу Школске славе 

• Припрема седнице одељењског већа 

• Проблеми старих и усамљених људи и наш однос према њима 

• Како оцењујемо данашњу породицу-разговор 

• Како обележавамо значајне личне и породичне датуме 

• Нова година, мисли, жеље, мале пажње за најдраже, честитке коме и како 

ЈАНУАР 

• Подела ђачких књижица на крају I полугодишта 

• Однос ученик наставник у нашој школи 

• Прослава Школске славе 

• Изглед и понашање ученика школе на јавном месту 

• Реализација друштвено-корисног рада /уређење школских просторија/ 

• Сарадња са стручним сарадником 

• Рад на педагошкој документацији 

ФЕБРУАР 

• Родитељски састанак 

• Разговарамо о другарству, пријатељству, љубави 

• Како да развијемо смосао и потребу за доживљајем лепог у природи, човеку, уметности 

• Договор о организовању екскурзије 

• Разговор о изостајању са наставе – узроци и предлог мера 

• Разговор са ученицима о систему вредности младих и моралним нормама 

• Организовање акције добровољног давања крви 

• Упознавање ученика са организацијом и начином полагања матурског и завршног испита 

• Сазнали смо о најновијим научним и техничким достигнућима код нас и у свету 

• Однос младих према раду, учењу и осталим обавезама 

• Наличје полних болести 

• Трговина људима 

• Технике понављања и систематизације пређеног градива 

МАРТ 

• Шта је то сукоб генерација? 

• Ко су нам идеали и узори? 

• Поводом  8. марта сећамо се имена жена у рату и миру 

• Млади и спорт- велики спортски успеси данас, код нас и у свету, наши школски успеси 

• Шта нам се највише допада у нашој школи а шта бисмо радо променили 
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• Вакцинација ученика III разреда 

• Припрема седнице Одељењског већа 

• Укључивање ученика упућених на разредни испит из француског језика на припремну наставу 

• Организовање екскурзије 

• Улога заједнице ученика у сузбијању пушења, алкохолизма, наркоманије и осталих негативних. 

појава код младих 

• Сарадња са стручним сарадником 

• Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове средине 

• Посетили смо позориште, изложбу, представу, свестрано анализирање виђеног 

• Етничка толеранција и солидарност 

АПРИЛ 

• Припрема седнице Одељењског већа 

• Родитељски састанак 

• Млади и алкохол, никотин, дрога 

• Учимо ли за оцену или знање 

• Шунд или кич, шта је то? 

• Најзначајнији културни догађај месеца 

• Однос према школској имовини и личним обавезама 

• Мој радни дан, правилно смењивање рада и одмора 

• Религија- некад и сад 

• Куда после средње школе 

• Верске секте 

• Друштвено-корисни рад – уређење зелених површина 

• Организовање екскурзије 

МАЈ 

• Разговор са ученицима о питањима професионалне оријентације 

• Анализа изостајања ученика и евидентирање ученика за разредни испит 

• Реализација екскурзије 

• Анализа остварених излета , екскурзија 

• Прочитали смо књигу... 

• Анкета:Поручујем мојим наставницима 

• Анонимна анкета: Када бих ја био одељењски старешина 

• Потребе и мотиви човека (забране, конфликт) 

• Куда после средње школе 

• Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове средине 

• Организовање разредних испита 

• Припрема седнице Одељенског већа 

• Сарадња са библиотекаром ради утврђивања ученика који дугују књиге 

ЈУН 

• Рад на педагошкој документацији 

• Анализа часова одељењског старешине, предлози и сугестије 
• Разговор са ученицима о њиховим плановима, жељама и могућностима у наредном периоду 

• Анализа успеха и понашања ученика на крају наставне године 

• Организација разредних, поправних, завршних и матурских испита 

• Седница Одељењског већа после поправних испита за завршне разреде 

• Подела сведочанстава и ђачких књижица 

• Упис ученика у наредни разред 

АВГУСТ 

• Сређивање педагошке документације 

• Организовање поправних испита и седнице Одељењског већа 

• Подела сведочанстава и ђачких књижица 

• Упис ученика у наредни разред 

 

Одељенске старешине сарађивале су са родитељима кроз заједничке и 

индивидуалне родитељске састанке. 
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6.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА-педагога школе 

 

 ПЛАНИРЕЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ  И ОРГАИЗАЦИЈА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА: 

 Учешћу у изради  Годишњег плана рада и Школског програма рада школе.  

 Учешће у изради Развојног и Акционог плана школе са тимом за развојно 

плани  

ње. 

 Сарадња у изради оперативних и глобалних планова рада наставника 

  Посебно сам обратила пажњу на недостатке утврђене прилкиом 

самовредновања Школског и Годишњег програма школе на усаглашавање 

наставних програма на нивоу разеда.  

     

 Затим на садржаје планова одењењског старешине,план рада родитењских 

састанака,план рада Савета родитеља,Наставничког већа,план рада стручних 

већа за област предмета и учествовао у изради оперативних планова 

сручних тимова. 

 Учествовала сам у изради и праћењу напредовања ученика који уче по 

ИОП-у. 

 

 

 РАД  СА НАСТАВНИЦИМА 

              

 Учешће у раду и помоћ Тимовима за самовредовање. Коришћење 

инструмената за праћење посећених часова у складу са захтевима 

самовредновања.  

 У сарадњи са разредим стаешинама учествовала  сам у помоћи и савла- 

давању наставе појединих ученика и предузимање одговарајућих мера 

у циљу њиховог превазилажења. 

 Израда  анализа постигнутог успеха у учењу и владању ученика, после 

сваког класификсционог периода, са предлозима за даље унапређивање 

успеха и владања. 

 Сарадња са наставницима у изради припрема за угледне часове и давање 

упутства са објашњењем свих дидактичких елемената. 

 

 Непосредна посета часовима, од стране педгога Школе, одвијала се по плану 

педагога 

 Разговор са наставницима након обиласка наставе 

 

 

 РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

 Израда извештаја и анализа успеха и владања ученика , приказаних на крају 

сваког класификационог периода, са предлогом мера за даље унапређивање 

рада. 
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 У сарадњи са наставницима планирани су писмени задаци, контролне вежбе 

и писмене провере знања 

 Присуство и активно учешће у свим седницама одељењских већа на крају 

сваког класификационог периода. 

 Активно учешће у раду стручних актива 

 Учешће у раду Педагошког колегијума 

 Рад у тиму за превенцију насиља 

 Рад у тиму за самоврдновање и вредновање рада школе. 

 Рад у тиму за израду Школског развојног плана. 

 Рад у тиму за израду Акционог плана 

  Учешће у изради плана стручног усавршавања школе 

 

 

 РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 Евиденција о  ученицима из осетљивих група 

 Током године вршен је индивидуални и групни саветодавни рад са 

ученицима и након анализе проблема пружана је адекватна помоћ уз 

сарадњу разредних старешина и родитеља ученика. Анализране су повратне 

информација и предузимане даље мере за помоћ ученицима 

 Остварена је интензивна сарадња са ученицима који су поновили разред 

вршено је континуирано праћење њиховог рада и напредовања 

 Након социомтријског мерења у одељењима који су имали проблема у 

комуникацији или сл.,рађен је индивидуални или групни саветодавни рад  

 Саветонавни рад ученика у даљем професионалном развоју и упису 

жељењог занимања 

 Рад са ученичким парламентом 

 

 

 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

 Оспособљавање родитеља за решавање проблема који се односе на учење и 

асоцијално понашање деце 

 Педагошко образовање родитеља 

 Укључивање родитеља према интересовањима и могућностима у поједине 

органе Школе(Савет родитеља,посете предавањима,радионице,санација  и 

поправке ...) 

 Пружање помоћи у васпитном раду са с децом 

 Индивидуални разговори 

 Оснаживање родитеља из друштвено осетљивих група за школовање њихове 

деце 
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 САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА,ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ И  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

 Сардња са Домом здравља и Центром за социјални рад (стоматолошка и 

превентивна заштита ученика,матријална помоћ сиромашним ученицима 

породични проблеми, намерно избегавае доласка у школу, сарадња у вези 

старатељства и други проблеми 

 Размена искустава са педагозима и психолозима кроз 

активе,удружења,радионице,истраживања и сл. 

 Сарадња са РТ Форум 

 Сарадња са невладиним организацијама наше општине 

 Сарадња са Канцеларијом за младе 

 

 ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

 У сарадњи са разрдним старешинама пратили смо адаптацију ученика при 

поласку у први разред и и оснаживали позитивно понашање 

 Израда социометријског истраживања 

 Помоћ у припреми садржаја за ЧОС 

 Пратила сам реализацију нивоа постигнућа у наставном процесу посетом 

часова утврђивања и обнављања 

 

 

 ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 План и програм 

 Евиденција о раду са ученицима, родитељима и наставнивима 

 Сарадња са стручним тимовима 

 Вођење евиденције о стручном усавршавању-портфолио 

 Дневник рада 

 Документација о истраживачком раду 

 Вођење документације о важним догађајима у раду школе. 

 

                                                       

                                                                                      Педагог школе, Адмира Турковић 

 

 

6.7        ИЗВЕШТАЈ   о раду библиотекара за школску 2018/2019. годину 

 

 

У току школске 2018/2019. године послове библиотекара у Техничкој школи су 

обављали  Дучић Ацо са 40% норме и Стељић Милијана са 10% норме. У складу са 

постојећим бројем одељења у Школи укупна норма на пословима библиотекара је 

износила 50%. 
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Простор Библиотеке се састоји из депоа , где су смештене књиге и читаонице , чији 

је капацитет 35 места.Простор Библиотеке  су користили Ђачки парламент за 

реализацију својих активности, Црвени крст за акције добровољног давања крви 

16.10.2018. и 30.03.2019.године и телевизија Форум за организацију театра ,, Јавно 

и активно против насиља над женама” 27.09.2018. године и три радионице за 

израду видео клипова у последњој недељи новембра, што је евидентирано  у 

дневнику библиотекара. 

Библиотека поседује комплетну лектиру, стручне књиге из области електротехнике, 

машинства , текстилства, металургије, хемије, математике, књиге из 

уметности,енциклопедије, приручнике , као и велики број књига из 

белетристике.Књижевни фонд Библиотеке је 14247 наслова. У току претходне 

школске године Библиотеци је поклоњено 38 књига. Куповине нових књига није 

било због недостатка финансијских средстава. 55 књига  је отписано због веома 

лошег стања,а евиденција отписаних књига се налази у Библиотеци. Школа је 

претплаћена на два часописа -Школски час и Просветни преглед, а стручне службе 

добијају Службени гласник Републике Србије-Просветни гласник. У просторијама 

Библиотеке се налазе два компјутера, а на једном од њих постоји могућност 

приступа интернету. 

 

Рад школског библиотекара је обухватао непосредни рад са ученицима, 

обезбеђивање књижне и остале грађе за ученике, сарадњу са предметним 

наставницима и стручним већима у обезбеђивању лектире , уџбеника и шире 

литературе за потребе васпитно-образовног рада и 

 сарадњу са педагогом и директором Школе у вези са набавком  неопходне 

литературе и организацијом рада Библиотеке.Ацо Дучић је  посетио Сајам књига у 

Београду крајем октобра, што је био део редовних активности планираних за тај 

месец. 

 

 

 

                                                                                        ПОДНОСИОЦИ  ИЗВЕШТАЈА: 

                                                                    

                                                                                        Ацо Дучић,  Милијана  Стељић 

                                                                                                                                                            

 
 

6.8 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Састанци педагошког колегијума одржавали су се у складу са динамиком 

реализације осталих активности у школи. Током школске године одржана су 

четири састанака и реализовани су сви планирани садржаји рада. Према 

предвиђеном Годишњем плану рада, Педагошки колегијум се бавио следећом 

проблематиком: 

 

 Осигурање квалитета и унапређење васпитно образовног рада, 
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 Планирање стручног усавршавања запослених, 

 Самовредновање рада школе, 

 Реализација Годишњег плана рада, 

 Организација прославе Савиндана, 

 Анализа рада Тима за самовредновање, 

 Анализа рада Тима за школско развојно планирање, 

 Посета Сајму књига, 

 Информација са састанка о дуалном образовању одржаном у Београду, 

 Педагошко инструктивни рад, 

 Информација везана за активности у оквиру промоције школе, 

 Посета сајаму технике и образовања, 

 Анализа рада осталих тимова у школи, 

 Анализа и унапређење међуљудских односа и радне дисциплине запослених 

у школи, 

 Праћење резултата рада стручних већа, 

 Припреме за организацију последњег дана наставе за матуранте, 

 Усвајање измењеног и прилагођеног плана ИОП-1, ИОП-2 

 Припреме за успешан завршетак школске године, 

 Избор области за самовредновање за наредну школску годину. 

 

Педагошки колегијум је према потреби разматрао и друга питања из овог 

домена.  

7 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 

7.1 Школски одбор 

Чланови школског одбора у 2018-2019 били су: 

 

Име и презиме Овлашћени предлагач 

Рондић Алиса Скупштина општине 

Фејзић Семир Скупштина општине 

Зиндовић Владимир Скупштина општине 

Чакаревић Драган Наставничко веће школе 

Ровчанин Мевлудин Наставничко веће школе 

Светлана Мандић Наставничко веће школе 

Рондић Аида Савет родитеља 

Романдић Слађана  Савет родитеља 

Нинчић Слађана Савет родитеља 

 

 

           Председник Школског одбора: Мевлудин Ровчанин 
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7.2 Извештај рада школског одбора 

 
 Школски одбор ради на основу одредаба Закона о средњој школи чл. 89. и 90. 

Школски одбор ради у седницама и поред овог програма има и свој пословник о 

раду. За ову школску годину Школски одбор је реализовао 7 седница. На 

седницама школског одбора су разматрана следећа питања: 
 

 Разматрање и усвајање Извештаја о раду за претходну школску 2017-18 годину 

 Усвајање Плана рада школе за текућу школску годину 

 Усаглашавање интерних аката школе са Законом о основама система образовања 

и васпитања 

 Доношење одлуке о набавци опреме, учила и других срдстава за школу 

 Одлучивање о наменском коришћењу остварених сопствених прихода школе у 

складу са законом и финанс.планом 

 Разматрање успеха на крају  првог класификационг периода 

 Разматрање извештаја директора о досадашњем пословању и инвестицоним 

улагањима у претходном периоду 

 Разматрање успеха на крају 1. полугодишта 

 Усвајање финансијског плана за наредну годину 

 Верификација нових чланова 

 Разматрање извештаја пописних комисија 

 Разматрање плана  уписа  ученика за школску 2019/20 

 Извештај о успеху на класификационом испиту и упис ученик 

 Разматрање извештаја о самовредновању рада школе 

 Разматрање извештаја о школском раѕвојном планирању 

 Информисање о пословању Техничке школе Пријепоље 

 Усвајање Извештаја централне пописне комисије 

 Доношење Плана јавних набавки за 2018/19 

 Усвање измена и допуна Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности 

ученика  

 Информисање о изменама и допунама у оквиру постојећих и нових правилника 

 Усвајање Правила зштите од пожара, измене и допуне статута школе у складу са 

законским изменама 

 

7.3 Извештај рада директора 

 
Послове из надлежноси директора школе обављао сам, како према важећим законским 

прописима и обавезама,   Члан 126. Закона о основама система образовања и васпитања 

тако и на основу Годишњег плана рада школе за школску 2018/19. којим су регулисана 

права и обавезе директора установе :  

1) планирао и организовао остваривање програма образовања и васпитања и свих 

активности установе;  
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2) старао се о осигурању квалитета, самовредновању, стварање услова за спровођење 

спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивању квслитета 

образовно-васпитног рада;  

3) старао се о остваривању развојног плана установе;  

4) одлучивао о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;  

5) сарађивао са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;  

6) пружао подршку за стварање амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничких активности ученика 

7) организовао и вршио педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе и предузимао мере за унапређивање и усавршавање 

рада наставника  и стручног сарадника;  

8) планирао и пратио стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања 

наставника  и стручног сарадника;  

9) одговарао за регулисаност спровођења свих испита у установи у складу са прописима 

10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110- 113. овог закона и 

недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике;  

11) предузимао мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног 

саветника, као и других инспекцијских органа;  

12) старао се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о 

установи у оквиру јединственог информационог система просвете;  

13) старао се о благовременом објављао и обавештавао запослене, ученике и родитеље 

односно старатеље, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за 

рад установе у целини;  

14) сазивао и руководио  седницама васпитно-образовног, наставничког 

15) образовао стручна тела и тимове, усмеравао и усклађивао рад стручних органа у 

установи;  

16) сарађивао са родитељима, односно старатељима деце и ученика;  

17) подносио  извештаје о свом раду и раду установе органу управљања,   два пута 

годишње;  

18) одлучивао  о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са   

законом.  

19) доносио општи акт о организацији и систематизацији послова;  

20) Обезбеђивао услове за остваривање права деце и права, обавеза и одговорности 

ученика и запослених, у складу са овим и другим законом; 

21) сарађивао са ученицима и ученичким парламентом;  

22) одлучивао по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем и 

радни однос;  

23) обавњао и друге послове у складу са законом и статутом. 

 

Врста делатности  Врста послова Време 

реалиа-ције 

Сарадници  

1) планирање и 

организовање 

остваривања 

Ова функција огледалала  се кроз праћење Закона, 

Прописа и Правилника за рад у нашој школи, 

унапређење међуљудских односа код запослених у 

Континуира

но 

 

Секретар 

школе 
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програма 

образовања и 

васпитања и свих 

активности 

установе;  

циљу унапређивања рада, припремање, праћење, 

присуствовање седницама Наставничког већа, 

Одељенских већа, Педагошког колегијума , Савета 

родитеља, рад у стручним органима и тимовима, 

процењивање ефикасности одржаних седница, као и 

спровођење њихових закључака, представљање наше 

школе у ужој и широј средини. Сви прописи су 

примењивани, а постојећи правилници и остала акта 

благовремено усклађивана са новим прописима. У 

сарадњи са наставницима, стручним сарадницима и 

стручним службама школе, урадио Годишњи план 

рада школе за школску 2018/19. годину и Извештај о 

остваривању годишњег плана рада школе за 

претходну школску годину. Оба документа 

презентована су Наставничком већу, Савету 

родитеља, Ученичком парламенту и дати су на 

усвајање Школском одбору. План и програм рада 

директора за школску 2018/2019. годину .Учествовао 

сам у изради Анекса школског развојног плана  и 

координирао приликом израде осталих планова у 

школи и то: Развојног плана за 2019.г, Плана 

самовредновања, стручног усавршавања и свим 

осталим плановима. На почетку наставне и школске 

године поставио сам организациону структуру 

потребну за нормално функционисање наставе. 

Урађена је подела задужења у оквиру 

четрдесеточасовне  радне недеље, подела предмета и 

разреда на наставнике, допунске, додатне и 

слободних активности, планови и програми 

стручних органа.  

Урађен је Ценус,  образац потребан за финансирање,  

који се доставља Школској управи Ужице. 

Педагошко-инструктивни и саветодавни рад огледао 

се кроз помоћ наставницима на припремању 

образовно-васпитног рада (измене у наставном 

плану и програму, упутства за попуњавање дневника 

рада и матичних књига), помоћ наставницима у 

извођењу наставе кроз набавку дидактичког 

материјала и опреме.  

 

 

Педагог 

 

 

 

Наставници 

 

 

Родитељи 

Ученици 

 

 

Чланови 

тимова и 

стручних 

већа 

 

 

 

 

секретар 

школе 

педагог 

шеф 

рачуноводств

а 

 

 

 

 

 

 

 

наставници 

2) старање  о 

осигурању 

квалитета, 

самовредновању, 

остваривању 

стандарда 

постигнућа и 

унапређивању 

образовно-

васпитног рада; 

 

 Учествовао и контролисао процес 

самовредновања и квалитета рада школе-у 

свих шест кључних области. 

 Предузимао сам све потребне мере и радње 

како би безбедност ученика и запослених 

била на највишем нивоу. Вршио сам 

контролу функционисања видео надзора и 

активно сарађивао са надлежним службама 

МУП-а, школским полицајцем, Водио сам 

рачуна о примени  Правилника о примени 

Протокола о заштити ученика од насиља, 

Tоком првог 

полугодишт

а 

 

 

 

 

   

Тим за са 

самовредно 

вање 

 

МУП 

Педагог 

Тим за 

превенцију  

насиља 

директори 

Наставници, 
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злостављања и занемаривања и учествовао у 

раду Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. Редовно сам 

присуствовао раду актива директора школа 

општине Пријепоље. 

 У циљу евалуације рада школе и успеха 

ученика пратио сам резултате ученика, 

анализирао резултате рада по 

класификационим периодима. 

 

 

3) старање о 

остваривању 

развојног плана 

установе; 

 Старао се о остваривању Развојног плана 

школе 

 учествовао на сатанцима Тима 

 контролисао спровођење Развојног плана 

 учествовао у релизацији плана 

 учествовао у писању Извештаја о 

реализацији плана 

  

Континуира

но 

 

Чланови Тима 

педагог 

школе 

4) одлучивање  о 

коришћењу 

средстава 

утврђених 

финансијским 

планом и 

одговарање за 

одобравање и 

наменско 

коришћење тих 

средстава, у 

складу са законом;  

 

 учествовао и одлучивао у изради 

финансијског плана 

 пратио наменско коришћење средстава 

 учествовао у прављењу извештаја 

 доносио одлуке о покретању поступака 

јавних набавки.  

 

  

Континуира

но 

Шеф 

рачуноводств

а 

 

 

секретар 

школе 

5) сарадња са 

органима јединице 

локалне 

самоуправе, 

организацијама и 

удружењима;  

 

 сарађивао са СО Пријепоље по питању рада 

школе и сарадње локалне самоуправе на 

свим нивоима. 

 Са Црвеним крстом Пријепоље 

 

 Домом здравља општине Пријепоље 

 

У  

Контину 

Итету 

 

представници

ма 

организација 

и удружења 

 

6) организовање и 

вршење 

педагошко-

инструктивног 

увида  и праћење 

квалитета 

образовно-

васпитног рада и 

педагошке праксе 

и предузимање 

мере за 

унапређивање и 

усавршавање рада 

наставника и 

 Педагошко-инструктивни и саветодавни рад 

огледао се кроз помоћ наставницима на 

припремању образовно-васпитног рада 

(измене у наставном плану и програму),  

 упутства за попуњавање дневника рада и 

матичних књига), помоћ наставницима у 

извођењу наставе кроз набавку дидактичког 

материјала и опреме.  

  Према предвиђеном распореду посетио сам 

4 часа код наставника почетника и 

наставника који по први пут раде у нашој 

школи; 

 После обиласка, обављао сам консултације 

са  колегама и указивао на добре и лоше 

Континуира

но 

Према 

плану 

Наставници 

Педагог 

 

 

 

 

 

Тим за  

Инклузију 

 

Савет 

родитеља 
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стручног 

сарадника;  

 

 

стране часова.  

 Радио сам на стварању и унапређивању 

услова за инклузивно образовање у школи.  

 Активно учествовао у праћењу напредовања 

ученика којима је потребна додатна подршка 

у раду.  

 Kao директор школе припремао сам и водио 

седнице Наставничког већа, присуствовао 

седницама Одељењског већа. Учествовао сам 

у раду Школског одбора помажући да се 

седнице организују и припреме. Учествовао 

сам у организовању и раду Савета родитеља. 

Током читаве године имао сам редовну 

сарадњу са: педагогом школе, 

координаторима, секретаром, шефом 

рачуноводства, стручним већима, 

одељењским стрешинама и по потреби са 

Школском управом Ужице.   

  Редовно сам пратио вођење педагошке 

документације и у циљу унапређења тог 

сегмента рада Школе. 

  Реализација индивидуалних планова и 

програма рада као и припрема за часове је 

континуирано праћена.  

 Дневници рада и матичне књиге су коректно 

вођени и углавном благовремено ажурирани, 

а након прегледа и отклањања недостатака и 

пропуста и оверени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) планирање  и 

праћење стручног 

усавршавања и 

спровођење 

поступка за 

стицање звања 

наставника,  и 

стручног 

сарадника;  

 

 Учествовао у изради плана стручног 

усавршавања 

 Пратио  реализацију плана 

 

 

 

 

Контину 

ирано 

 

 

 

 

Тим за  

Стручно 

Усавршавање 

 

Секретар 

школе 

Педагог 

8) предузимање 

мера у 

случајевима 

повреда забрана из 

чл. 110 до 113. 

Закона о основама 

система 

образовања и 

васпитања и 

недоличног 

понашања 

запосленог и 

 Предузимао мере и реаговао на приговоре 

родитеља и ученика. 

 Обављао разговоре с колегама и родитељима 

и ученицима у ситуацијама непримереног 

понашања. 
По 

потреби 

Секретар 

школе 

Педагог 

Наставници 

Родитељи  

Ученици 
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његовог 

негативног утицаја 

на децу и ученике; 

9) старање се о 

благовременом и 

тачном уносу и 

одржавању 

ажурности базе 

података о 

установи у оквиру 

јединственог 

информационог 

система просвете;  

 Учествовао у уношењу података. 

 Контролисао уношење података. 

 Организовао процес уношења информација. 

Септембар 

Током 

године 

Секретар 

Педагог 

Наставник 

информатике 

шеф рачу 

новодства 

 

10) стара се о 

благовременом 

објављивању и 

обавештавању 

запослених, 

ученика и 

родитеља односно 

старатеља, 

стручних органа и 

органа управљања 

о свим питањима 

од интереса за рад 

установе и ових 

органа;  

 Благовремено обавештавао запослене. 

 Благовремено обавештавао ученике. 

 Благовремено обавештавао 

Родитеље. 

 Благовремено обавештавао 

стручне органе школе. 

 и то : преко књиге обавештења 

Благовремено обаештавао локалну 

самоуправу о свим активностима рада школе  

 

 

Током 

године 

Педагог 

школе 

11) образује 

стручна тела и 

тимове, усмерава и 

усклађује рад 

стручних органа у 

установи; 

 Контролисао рад стручних тела. 

 Учествовао у раду. 

 Усклађивао рад  стручних органа органа у 

школи. 

 Контролисао записнике о раду свих 

стр.органа. 

Током 

године 

Чланови 

тимова 

12) сарађује са 

родитељима, 

односно 

старатељима деце 

и ученика; 

 Свакодневно сарађивао са родитељима 

ученика. 

 Радио на побољшању односа породице и 

школе. 

 Учествовао  на свим састанцима и руководио 

састанцима Савета родитеља и информисао о 

свим актуалним дешавањима. 

 Организовао ванредне родитељске састанке 

Контину 

Ирано 

 

 

 

 

 

 

 

Родитељи 

Одељенске 

Старешине 

Педагог 

 

Све активности које сам навео у Плану рада директора школе, успешно сам и реализовао. 

Реализовао сам и послове које нисам планирао а који су тражили моје ангажовање и 

ангажовање  школе. 

  

                                                Директор школе, Небојша Јевтовић 
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7.4 Извештај о раду организатора практичне наставе 

 
Координатори практичне наставе у школској 2018/2019. години су: 

-урадили распоред часова, дежурства наставника, распоред кабинета, допунске и додатне 

наставе и ваннаставних активности, као и у изради Ценуса у сарадњи са директором 

школе; 

- учествовали у организацији почетка наставе у новој школској години; 

- пратили током школске године редовност присуства ученика на вежбама и блок  

настави; 

- спровели процедуру набавке потрошног материјала за кабинете машиснтва, 

електротехнике и текстилства; 

- учествовали у изради нових уговора са локалним партнерима о заједничкој сарадњи у 

реализацији наставних садржаја вежби за школску 2018/2019. годину; 

- организовали у сарадњи са Домом здравља , систематске и стоматолошке  

прегледе ученика првог, другог,трећег и четвртог разреда;  

- учествовали у организацији и реализацији обележавања школске славе; 

- учествовали у организацији добровољног давања крви за ученике четвртог разреда у 

новембру и априлу;  

- учествовали у организацији и реализацији школског такмичења аутомеханичара, 

аутолимара, машинских техничара и електроинсталатера; 

- учествовали у раду стручног већа машинске струке,  стручног већа текстилне струке и 

стручног већа електро струке; 

- обављали разговоре и сарађивао са ученицима и родитељима у циљу  

превазилажења одређених проблема; 

- сарађивали са директором Школе, педагогом, одељенским старешинама и предметним 

наставницима у циљу унапређивања квалитета наставе; 

- сарађивали са директором Школе, педагогом у изради плана и организацији интерног 

стручног усавршавања и екстерног стручног усавршавања; 

- редовно ажурирали интернет сајт и фејсбук страницу школе; 

-учествовали на састанцима по питању имплементације дуалног образовања у подручју 

рада текстилство, образовни профил Модни кројач. 

 

 

7.5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ученички парламент чине сви ученици школе, а представљају их по два ученика 

која бирају одељенске заједнице сваке школске године у присуству одељенског 

старешине. Свој рад уређује Пословником о раду, а на основу Програма рада који 

је саставни део Годишњег плана рада школе. 

 Школске 2018/2019. за председника  је изабрана Ивона Дучић, а за заменика 

председника Мерис Балија, записничар је била Јована Чаркиловић. 

 Председник Ученичког парламента може да присуствује седницама 

Школског одбора са или без права одлучивања. Стручну помоћ Ученичком 

парламенту пружа стручни сарадник. 

 Ученички парламент је одржао 7 редовних и 1 ванредну седницу. У току ове 

школске године рад се огледао у следећем: 

 Конституисање чланова у ЂП, 
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 Делегирање и рад представника у ЂП у Школском одбору, 

 Учешће у хуманитарним акцијама, акција прикупљања новчаних средстава 

за ученика првог разреда наше школе , 

 Превенција насиља у школи 

 Анкетирање ученика на тему Насиље у школи 

 Организација екскурзије 

 Ангажовање на популаризацији добровољног давалаштва крви, 

 Разматрање могућности побољшања рада ЂП, 

 Израда паноа 

 Учествовање у раду Форума младих и канцеларије за младе у Пријепољу, 

 Стављања у функцију школског разгласа  

 Организација матуре 

 Учествовање на радионицама које је организовао педагог школе 

 Покретање иницијативе за прилагођавање школског простора особама са 

посебним потребама.  

  учешће на хуманитарној акцији за децу оболелу од рака, удруженје Нурдор 

 

 

7.6 ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗОВАНИМ СЛОБОДНИМ  АКТИВНОСТИМА 

 

 Током школске године ученици и наставници су били ангажовани у 

реализацији следећих културних и других активности: 

 

• Организовано учешће и присуство трибинама, јавним предавањима и слично у 

организацији различитих институција града; 

• Посета изложбама у Градском музеју, Дому културе и другим изложбеним  

просторима; 

• Учешће у активностима Градске библиотеке и коришћење књижног фонда 

библиотеке; 

• Присуство књижевним вечерима, промоцијама књига и слично; 

• Посете позоришним представама; 

• Посете биоскопским пројекцијама; 

• Учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја, Дан 

општине, 4.децембар-ослобођење Пријепоља; 

• Учешће на спортским такмичењима, 

•Учешће на конкурсима и такмичењима у организацији других школа, домова 

ученика и других конкурса; 

• Посета сајмова (књига, научно-техничких достигнућа, предузетника и сл.) 

• Организовање екскурзија, излета ; 

• Организовање програма поводом Школске славе; 

• Учешће даровитих ученика на такмичењима, конкурсима и смотрама локалног и 

ширег значаја 

• Афирмација рада школских секција; 

•Сарадња са предузећима ради упознавања ученика са достигнућима у 

политехничкој култури; 
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• Припрема и реализација презентације школе и образовних профила ученицима 

осмог разреда у општини и шире; 

• Учешће у емисијама локалних и/или републичких медија у циљу промоције 

школе и постигнућа ученика; 

•Ажурирање података на веб сајту школе у циљу презентације школе и 

информисања корисника; 

• У школи ће бити прослављена Школска слава (27. јануар); 

•У оквиру изборног предмета православна веронаука организоваће се посете 

манастирима; 

• У оквиру изборног предмета грађанско васпитање организоване су активности у 

локалној средини; 

• Учешће ученика у раду Ђачког парламента;Модна ревија. 

- учешће на хуманитарној акцији за децу оболелу од рака, удруженје Нурдор  

-Учешће у свим активностима које је реализовала Канцеларија за младе општине 

Пријепоље 

 

У циљу заштите и побољшања безбедности ученика у школама и подизања 

укупног нивоа безбедносне културе наставља се реализација програма «Школски 

полицајац». 

 

7.7 АКТИВНОСТИ У САРАДЊИ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ 

 

Дугогодишња и разноврсна сарадња ученика наше школе са Црвеним 

крстом, настављена је и ове године кроз следеће активности: 

Добровољно давалаштво крви, у јесењој акцији 10 матураната дало је крв, а 

у пролећној акцији, организованој марта месец,а одазвало се 14 ученика. После 

сваке одржане акције добровољног давалаштва су уручене Захвалнице и књижице 

новим даваоцима крви и пригодан поклон у виду спортске мајице . 

 

7.8 АКТИВНОСТИ У САРАДЊИ СА КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА МЛАДЕ ИЗ ПРИЈЕПОЉА 

 

Сарадња са Канцеларијом за младе је успешно настављена, можемо се похвалити 

да су наши учници били носиоци свих активности које је реализовала Канцеларија 

за младе. У сарадњи са Канцеларијом за младе узели смо учешће у : 

хуманитарној акцији за децу оболелу од рака, удруженје Нурдор , 

16 дана активизма у борби против насиља над женама, 

Партиципација младих са хендикепом, 

радионице,,Сако има место под сунцем“,Интеркултурални истраживачи, 

Ација ,,Улепшај неком матуру-поклони хаљину“ 

Хуманитарна акција,,Заједно можемо све“, .У овој акцији су ученици текстилне 

групе предмета, заједно са својим професоркама израдили сувенире које су 

продавали нашим суграђанима на штанду испред Дома културе, а прикупљени 
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новац је дониран ученици Амини Хаџишеховић која болује од целебалне парализе 

за куповину стерилизатора. 

  

7.9 АКТИВНОСТИ У САРАДЊИ СА ПОЛИЦИЈСКОМ УПРАВОМ 

 

Дуги низ година већ традиционално, прва недеља месеца септембра започела је 

састанком са  представницима полицијске управе договорени су планови сарадње 

полицијске управе и школе. У циљу очувања безбедности деце одржана је добра 

сарадња са школским полицајцима који су боравили у школском дворишту. За 

време одржавања прославе матурске вечери, полицијска управа се одазвала позиву 

ра прати догађај и све је протекло у најбољем реду.  

 У оквиру пројекта Удружења младих талентованих у сарадњи са 

Министарством саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре, одржано је 

предавање на тему „ Алкохол и волан, не хвала“. Предавање је одржано ученицима 

3. и 4. разреда. По редовном програму у мају месецу одржано је и предавање „Буди 

узоран матурант“ намењено ученицима завршних разреда. Пројекат школски 

полицајац је успешно реализован као и претходних година а сарадња са школским 

полицајцима је на ѕавидном нивоу. 

 

7.10 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА 

 
Извештај о раду рецитаторске секције 

Рецитаторска секција је у току шклске 2018/19 године радила у континуитету. Посебан 

циљ је био популаризација секције међу ученицима. Аудиције за избор нових чланова са 

спровођене на врло озбиљном нивоу. 

Рецитаторска секција је и ове школске године узимала учешће у бројним 

манифестацијама у школи и ван ње. У оквиру обележавања 4. децембра, Дана 

Пријепољске битке, њени чланови су показали своје рецитаторске и говорничке      

способности       казујући       пригодне      текстове .  

Поводом Савиндана, школске славе, чланови секције су нас пригодним текстовима      

подсетили на животи рад Светог Саве. Изабрани су текстови са којима ће се 

учествовати у програму Савиндана. Посебно су биле ангажоване ученице Јована 

Глушчевић и Ивона Дучић. 

Рецитаторска секција је узела учешће и на манифестацији Модна ревија. 

На каснијим часовима секције радило се на увежбавању дикције. Секција је бројала 

13 чланова, а састанци су одржавани по потреби. 

                                                                         Руководилац секције, Светлана Мандић 
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Извештај о раду информатичке секције 

Како је и планирано у оквиру Годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину, 

Секција за рачунарство и информатику формирана је крајем месеца септембра. 

Чланови секције у овој школској години били су ученици трећег разреда .  

 Током првог полугодишта активности Секције су најпре биле усмерене на обраду 

слика на рачунару. Ученици су се упознали са различитим софтверима за обраду 

слика који нису саставни део школског плана и програма. 

Током другог полугодишта активности секције су биле усмерене на рад са текстом 

(напредно коришћење програма за обраду  текстуалних докумената), израду Power 

Point и Web презентација и рад са табелма. Ученици су креирали презентације 

користећи различите софтвере на теме из домена школског градива као и из домена 

својих интересовања. 

Највећи део времена у раду секције, ученици су провели пружајући подршку, 

одељенским старешинама као и осталим професорима који су имали потребу за 

подршком.Чланови секције су у сарадњи са педагогом школе,руководиоцем 

секције, као и разредним старешином учествовали у изради промотивног видеа за 

школу                                                           

                                                                       Руководилац секције, Мевлудин Ровчанин 

Извештај о раду литерарне секције 

 

 У септембру је оформљена секција и одржан састанак на ком је договорен 

даљи план рада.  

Током године чланови секције су активно пратили литерарне конкурсе и узимали 

учешће у њима. 

Са члановима рецитаторске секције и хором школе приредили смо пригодан 

свечани програм поводом прославе Савиндана као и програм поводом модне ревије 

организоване на крају школске године чији је циљ био медијиска промоција школе 

и упознавање будућих средњошколаца са образовним профилима у нашој школи. 

 

                                                                                  Руководилац секције, Аида Хамзић 

 

 
Извештај о раду секције малог фудбала 

Секција малог фудбала је радила по предвиђеном плану и програму донетом на 

почетку школске 2018/2019 године. 

Након одабирања и пријема нових чланова секција је бројала 17  ученика.Чланови 

секције били су ученици свих разреда. На секцију су долазили ученици релативно 

редовно, јер је рад секције увелико зависио од термина у спортској дворани.  
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Одржано је првенство школе у малом фудбалу. Екипа наше школе је на 

Општинском такмичењу освојила прво место и тиме стекла  право учешћа на 

даљим такмичењима. Са ученицима су реализовани следећи садржаји: 

1. Техника кретања без лопте 

  2. Основно вођење лопте са промјеном правца кретања 

  3. Примање лопте и додавање унутрашњом страном стопала 

  4. Примања лопти ђоном, бутином, хрптом без и са одвођењем лопте устрану  

  5. Примање лопти које вертикално падају, '' штопањем'' 

  6. Примање лопте, грудима, главом.  

  7. Ударац хрптом стопала, спољашњим, ''пуним'', унутрашњим 

  8. Ударац главом са подлоге и у скоку  

  9. Техника шутирања лопте из разних позиција  

10. Дриблинзи,'' бочни'', ''лажни шут' 

11. Дриблинзи, ''финта тијелом'', ''повлачење лопте ђоном'' 

12. Елементи индивидуалне технике, вођење и заустављање лопте  

13. Специфична вођења 

14. Одузимање лопте 

15. Техника голмана 

16. Тактика напада, индивидуална, групна и екипна 

17. Тактика одбране, индивидуална, групна и екипна 

18. Групна тактика у нападу  

19. Групна тактика у одбрани 

20. Системи и тактичке варијанте 

21. Сарадња међу играчима одбране 

22. Тактика напада након прекида игре 

23. Тактике одбране у прекидима игре 

24. Тактика-игра, правила; 

25. Тактика-игра на два гола, правила, суђење 

26. Тактика-игра на два гола, правила, суђење 

27. Тактика-игра на два гола уз примену правила  

28. Тактика-игра на два гола уз примену правила  

29. Тактика-игра на два гола 

30. Тактика-игра на два гола 

31. Тактика-игра на два гола 

32. Тактика-игра на два гола 

 

                                           

                                                                             Руководилац секције, Бранко Ћубић 
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Извештај о раду еколошке секције  

Секција броји 9 чланова и то су ученици који су заинтересовани за природне науке и 

љубитељи природе уопште. Одржано је укупно 5 часова почевши од 18. новемра 2018. 

године , од када сам и почео рад у Техничој школи. 

27. новембар,   реализовано је  формирање секције и упознавање ученика са планом рада 

секције 

4. децембра реализовано је предавање на тему „ Мониторинг“ . Ученици су упознати са 

начинима праћења стања и квалитата животне средине. Реализација теме била је у форми 

презентације. 

15. јануар, тема „ Лишајеви као биоиндикатори загађености ваздуха“ 

Ученици су израдили пано који показује стање загађености ваздуха на основу присуства 

лишајева у датом окружењу. Пано је окачен у холу школе. 

5. март, тема „ Болести зависности“  

Чланови секције су кратким рефератима по групама изложили основне чињенице о 

болестоима зависности(наркоманија, алкохолизам и пушење). Након тога реализована је и 

дебата на дату тему. 

19. март, израда паноа на тему „ Болести зависности“ 

Чланови секције су израдили веома садржајан пано на дату тему који је окачен у холу 

школе и може да послужи за едукацију свих ученика школе.  

Ученици чланови секције су у току школске године континуирано претраживали на 

интернету чланке о великим еколошким катасрофама као што су нуклеарни акциденти у 

Чернобиљу, Фукушими и слично. 

 

                                                                           Руководилац секције:  Мерсудин Кајевић 

7.11 ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 

 

Ученици Техничке школе су протеклој 2018/2019. години остварили значајан успех 

на такмичењима и конкурсима из више наставних и ненаставних области. Били су 

учесници на многим конкурсима и скоро на свим такмичењима које је 

организовало Министарство просвете, Републички центар за младе таленте и на 

разним спортским и другим дружењима. 

  Техничка школа Пријепоље итекако има разлога да се похвали резултатима 

који су њени ученици постигли на међурепубличким и републичким такмичењима 

у школској 2018/19 години. 

На републичком такмичењу текстилних и кожарских школа одржаном у Суботици, 

ученик  Техничке школе Хасан Зековић освојио је прво место, на окружном 

такмичењу машинских школа Србије из предмета Модерирање машинских 

елемената и конструкција, ученик Денис Таловић, освојио је прво место, чиме је 

заузео пласман на Републичко такмичење. На међурепубличком такмичењу из 
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области електротехнике одржаном у Аранђеловцу, ученик другог разреда Никола 

Ћировић освојио је запажене резултате. 

 
 

7.12 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 
 

 У  школској 2018/19 години имали смо два ученика  са којим се радило по 

измењеном индивидуално образовном плану. Ученик М.Б. је прва година 

школовања и похађа образовни профил аутомеханичар, док је ученица М.С. ученца 

другог разреада смера модни кројач. 

  

У току првог полугодишта школске 2018/2019 године одржано је  седам 

састанка.  

Први је одржан у месецу августу. Изабрани су председавајући и донет је план 

рада Стручног тима за Инклузивно образовање.  

На другом састанку, одржаном у септембру  формиран је Тим за додатну 

подршку и дискутовало се о тренутном стању и раду Стручног тима за инклузивно 

образовање.  

У новембру месецу  је одржан највећи број састанака  на коме су Тимови за 

додатну подршку израдили индивидуално образовне планове.  

У месецу децембру су наставници доставили евалуације за ученика са којом 

се ради по индивидуално образовном плану.  

Друго полугодиште је протекло кроз интензивно праћење напредовања 

ученика, активности у сарадњи ментора и родитеља. 

 

Чланови тима су континуирано сарађивали са свим актерима, који су на директан 

или индиректан начин, били укључени у овај процес ( родитељи, ученици 

наставници, интерресорна комисија, здравствени радници). 

С обзиром на искуство у овој области, чланови СТИО могу констатовати да 

је рад био изузетно напоран, захтеван, одговоран, суптилан, уз констатацију и 

задовољство постигнутим резултатима везаним за конкретне ученике. Евидентан је 

видан напредак ових ученика у погледу социјализације, комуникације на реалацији 

ученик-наставник-родитељ, као и у домену школских постигнућа. Такође, чланови 

СТИО су задовољни амбијентом који је битно другачији у школи и у односу на 

прихватање оваквих ученика и у поређењу са почечтним стањем. Наиме, морамо 

констатовати да су наставници у довољној мери сензибилисани за рад са оваквим 

ученицима.  

Према предвиђеном Акционом плану за инклузивно образовање у Техничкој 

школи за школску 2018/2019годину можемо констатовати да је највећи број 

активности у потпуности реализован. Школа је обезбедила и приступну рампу на 

улазу из дворишта, чиме је делимично отклоњена физичка баријера за ученика са 

овом врстом оштећења. 

                                                               Координатор Тима за ИО, Адмира Турковић 
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7.13 Извештај Тима за самовредновање у раду школе 

 
Назив тима: Тим за самовредновање 

Руководилац: Драган Чакаревић 

Број чланова: 5 

Датум подношења извештаја: 11.09.2019. 

  

1. Реализоване активности: 

 Утврђивање основних смерница за рад Тима за самовредновање и избор 

руководиоца  

Задаци Тима за самовредновање: 

- Прикупљање доказа о испуњености захтева стандарда за област квалитета 5.0 

Етос 

- Израда анализе  анкета (графичка, табеларна) у електронском облику 

- Израда Извештаја о самовредновању и указивање на слабости и снаге школе 

- Учествовање у изради предлога Плана побољшања за изабрану област  квалитета 

5.0 Етос 

- Праћење ефективности спроведених мера побољшања за област Настава и 

учење(стандарди 2.2 и 2.4) 

Прикупљање доказа о испуњености захтева стандарда за област  квалитета 5.0 Етос 

обавиће се анкетирањем ученика, родитеља и наставника, прикупљањем информација 

и података  увидом у документацију и снимањем активности и атмосфере у школе;  

Уочене снаге и слабости школе и мере побољшања вредноване областиразматраће се 

на Педагошком колегијуму и на састанцима стручних већа. 

За руководиоца тима изабрана је Драган Чакаревић на састанку одржаном 

11.10.2018.године. 

 Договор о плану реализације самовредновања области квалитета - 5.0 Етос 

У првом полугодишту планирано је електронско анкетирање  наставника и ученика, 

анкетирање родитеља, израда анализе  анкета (графичка, табеларна) у електронском 

облику и прикупљање додатних доказа. 

Подела задатака договорена је на састанку у октобру (3.10.2018.). 

 Избор представника Савета родитеља 

Избор председника Савета родитеља изабран на седници Савета родитеља дана 

08.09.2018.године 

 Израда анкета за наставнике, ученике, родитеље за области квалитета - 5.0 Етос 

Питања за анкетирање наставника, ученика и родитеља су узета из приручника од 

2005. године. 
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Сви присутни чланови Савета су анкетирани на састанку одржаном у новембру 2018. 

Анкета за наставнике/запослене постављена је на страницу тима за самовредновање 

уоктобру. Обезбеђено је  да постављеној анкети могу да приступе само 

наставници/запослени и потпуно је анонимна. Одговори анкетираних наставникасе 

аутоматски прикупљају, а обезбеђено је да информације о одговорима и графичка 

обрада података буду доступне у реалном времену. 

Анкета за ученике је припремљена, биће постављена почетком другог полугодишта. 

 Анализа анкете за родитеље и наставнике 

Анализа анкете налази се у архиви школе код педагога. Анкетирано је 29 родитеља, 34 

наставника и чланова стручне службе и 29 ученика. 

 

 Прикупљање додатних доказа о испуњености захтева стандарда за област  

квалитета 5.0 Етос 

Чланови тима су добили задатак даприкупе додатне доказе прикупљањем информација 

и података  увидом у документацију и снимањем активности и атмосфере у школи 

(начин на који су превентивне мере и активности уграђене у свакодневни живот и рад 

установе (васпитне, наставне и слободне активности-секције), извештај о стручном 

усавршавању запослених ради унапређивања компентенција запослених за 

превентивни рад, благовремо уочавање, препознавање реаговање на насиље, 

злостављање и занемаривање, резултати и ефекти предузетих мера после извршеног 

самовредновања ове области 2012/2013. и  анализа ефеката планираних активности из 

Плана унапређивања после спољашњег вредновања 2014/15, начине информисања о 

обавезама и одговорностима  у области заштите од насиља, злостаовљања и 

занемаривања, начин праћења, вредновања и извештавања органа установе о 

остваривању и ефектима програма заштите, број и врста случајева насиља, 

злостављања и занемаривања у току школске 2017/18. године). 

Деододатних доказа прикупља се увидом уЕвиденцију о вођењу дисциплинских 

поступака за запослене, Књигу евиденције (део који се односи на спроведене васпитно-

дисциплинске мере и похвале и награде), Евиденцију педагошко-психолошке службе и 

записнике са Наставничког већа. 

 Анализа извештаја о посећеним часовима 

У сарадњи са Тимом за праћење наставе планирана је анализа посећених часова и 

анализа  остварености стандарда 2.2 и 2.4 у априлу 2019.године.Педагошко-

психолошка служба је направила план посете часовима за прво полугодиште школске 

2018/2019. године и тиме је обухватила посету свим запосленим наставницима.  

Стручни срадник- педагог  присуствовао је свим планираним часовима, у другој 

половини месеца новембра и током месеца децембра. Појединим часовима 

присуствовали су помоћници и директор. Посећени су редовни часови и часови 

одељењског стершине.Посећено је укупно 23 часа. Предмет педагошко инструктивног 

рада био је и упознавање наставника са стандардима за област квалитета 2.0. 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ (Правилник о стандардима квалитета рада установе од 23. јула 

2018. године), као и процена остварености датих стандарда односно појединих 

индикатора.Педагошко-психолошка служба извршила је комплетну анализу стандарда 

и предложила мере побољшања. Извештај службе (анализа и мере побољшања) 

презентован је на педагошком колегијуму и  иаставничком већу 31.1.2019. Тим за 

самовредновање је на основу анализе педагошко-психолошке службе извршио процену 

остварености сви стандарда/индикатора осим индикатора 2.2.4Наставник примењује 
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специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је 

потребна додатна подршка у образовању. (Овај индикатор се процењује само ако 

постоји документ ИОП а тим није имао ову информацију). 

 

2. Састанци Тима: 

Број одржаних састанака: 3 (3.10.2018, 6.11.2018, 30.1.2019.) 

3. Снаге и слабости Тима за самовредновање: 

Снага: Могућност израде електронских анкета за потребе Школе (за потребе свих 

тимова, стручних сарадника, руководства, Ђачког парламента) -Тим може да обезбеди 

да информације о одговорима и графичка обрада података буду доступне у реалном 

времену. 

Слабости:Начин мотивисања запослених да попуне електронске анкете. Показало се 

да је 50%  наставника више попуњавало анкете када је било обавезно уношење имена и 

презимена и када су чланови тима лично подсећали наставнике да треба да попуне 

анкету. Тим је обавестио председнике стручних већа на педагошком колегијуму у 

октобру која је шифра за приступ и да је анкета активна. Пошто су од прошле године 

анкете потпуно анонимне, чланови тима једноставно немају увид у то ко је попунио 

анкету а ко није.Како је након месец дана веома мали број наставника попунио анкету, 

наставници су поново обавештени на одељењским већима одржаним у новембру. До 

краја првог полугодишта анкетиран је само 51 наставник.  

4. Потреба за подршком: 

У циљу превазилажења уочених слабости  Школе, Тиму је потребна подршка при 

осмишљавањумогућих решења и активности. 

                                   Руководилац Тима за самовредновње, Драган Чакаревић 

 
 

7.14 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

Имајући виду циљеве и задатке професионалне оријентације који се 

остварују кроз све облике образовно-васпитног рада у овој години је реализован 

одређени број активности. Код реализације преограма професионалне оријентације, 

посебна пажња усмерена је на припремање за даље школовање. 

На почетку протекле шклоске године формиран је Тим за професионално 

информисање ученика.  

 

Важније активности биле су усмерене на: 

 Значај и важност правилног избора будућег позива,  

 Изграђивање позитивног односа према раду,  

 Информисање о потребама за кадровима у ужој и широј друштвеној 

средини, 

 Искорењивање предрасуда везаних за нека занимања, 

 Информисање о броју незапослених по занимањима, 
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 Саветовање при избору будућег занимања. 

 

Као и претходне године реализоване су стручне посете у циљу упознавања 

ученика са „светом рада“.  Ученици IV-3 смер Моделари одеће, су посетили 

предузеће које се бави израдом тканине „Коник“ из Пријепоља, као и фабрику за 

прераду текстила „Трентекс“. 

У оквиру календара услуга које је предвидела Техничка школа Пријепоље у 

школској 2018/19. години реализоване су све три предвиђене активности: праћење 

часова практичне наставе, „Модна ревија“, и „Дани отворених врата“. 

Организовано је тестирање ученика од стране Националне службе за запошљавање. 

Кроз ученички парламент ученици су мотивисани да се самостално обраћају 

стручним службама у школи и ван ње који се баве професионалном оријентацијом. 

У школи се континуирано и системски радило на професионалној оријентацији. 

Интезивно се радило на професионалном саветовању свих ученика са посебним 

акцентом на ученике завршних разреда. 

 

7.15 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ПРЕВЕНЦИЈУ 

 

У области здравствене превенције ове школске године реализоване су 

следећеактивности и садржаји. Приликом обраде појединих наставних јединица 

у редовној настави наставници су водили рачуана о остваривању здравстевно – 

васпитне фунције свог рада. У оквиру наставе физичког васпитања праћен је 

индивидуални развој сваког ученика и реализовано је превентивно –

компензацијско вежбање ради спречавања  и  отклањања телесних деформитета и 

лоших последица вишечасовног седења код ученика.Школа је, у сарадњи са 

Школским диспанзером организовала систематски прегледученика првог и 

трећег разреда.Психолошкопедагошка служба извршила је анализу обављеног 

систематског прегледа и упознавала одељењске старешине са резултатима анализе. 

Организована је јесења и пролећна акција добровољног давања крви у којој 

су учествовали пунолетни ученици, као и други облици хуманитарних акција у 

сарадњисаЂачким парламентом. 

 

7.16 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 

 

У циљу превенције делинквентног понашања и упознавања ученика са законском 

регулативом и решавањем конкретних проблема и ове школске 2018/2019. године 

настављена је изузетна сарадња са одсеком за малолетничку делинквенцију МУП-а 

Пријепоља,као и са Центром за социјални рад како би бил упознати са породичним, 

здравственим и социјалним статусом ученика. Одржано је предавање на тему,,Стоп 

психоактивним супстанцама“ 

Поред свакодневног присуства школског полицајца у просторија, ма дворишту и 

окружењу школ,еједном месечно, реализовани су заједнички састанци 

представника полиције и школа, на којима су анализирана догађања у  

једномесечном интервал у изаједички планиране активновности на превенцији 

деликвентног понашања ученика. 
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 Током школске године организоване су и реализоване радионице на тему 

малолетничке делинквенцијеи превенције трговине људимана часовима 

одељенскогстарешине и часовима грађанског васпитања са циљем упознавања 

ученика са мерама превенције делинквентних облика понашања и факторима 

ризика, највећи број ових радионица је реализован кроз наставу Грађанског 

васпитања. 
 

7.17 ИВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА 

И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

У току школске 2018/2019. године Тим за заштиту деце од насиља , 

злостављања и занемаривања је радио у следећем саставу: Небојша 

Јевтовић-директор, Адмира Турковић-педагог, Милијана Стељић-професор 

енглеског језика и вођа Тима, Бранко Средојевић-наставник практичне 

наставе, Ранко Марјановић-наставник практичне наставе  и Ивона Дучић- 

председник Ђачког Парламента.На првом састанку је договорено да ће 

окосница акционог плана бити превентивно деловање усмерено ка свим 

циљним групама: ученицима, родитељима и наставницима. 

 

27.09. 2018. је одржана радионица у организацији телевизије ,,Форум” на 

тему насиља над женама у просторијама библиотеке Школе којој је 

присуствовало 40 ученика . 17.10. 2018. велики број ученика из свих разреда 

у пратњи наставника је присуствовао извођењу представе ,,Зашто те се 

плашим” у Дому културе, која се бави темом насиља. 

 

У  сарадњи са школским полицајцима извршена је безбедносна процена 

простора Школе и идентификовани су објекти који представљају изворе 

највећег ризика по безбедност ученика-угоститељски објекат у дворишту 

Школе, хаустор, спортски терен ,,Орси” и мост у Шарампову , чија је 

реконструкција обустављена , а семафорска сигнализација угашена , што 

представља додатни ризик по безбедност деце у саобраћају. Школа је 

реаговала упућивањем дописа локалном инспектору у вези са 

угоститељским објектом у дворишту који је оцењен као најризичнији због 

избијања два тежа облика насиња у претходној години, али је због чињенице 

да се објекат налази у приватном власништву онемогућено дање деловање 

надлежних институција по том питању. Школа се такође писмено обратила 

Одсеку за саобраћај и урбанизам у Пријепољу по питању безбедносних 

ризика на мосту у Шарампову, али је и ту остала без помоћи локалне 

самоуправе која нема ингеренције да регулише саобраћај на путевима од 

државног значаја. Због безбедносних ризика појачано је дежурство 

школских полицајаца и наставника. 

 

Дана 04.12. 2018. десио се тежи облик насиља ван простора Школе па је на 

састанку Тима поводом тог случаја одлучено да се спроведе појачан 

васпитни рад над учесницима насиља 
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и целим одељењем у сарадњи са одељењским старешином ,педагогом  

Школе и Тимом за вршњачку медијацију.Израђени су индивидуални 

планови заштите за оба ученика, одржан је ванредни родитељски састанак 

,коме су поред свих надлежних особа из Школе присуствовали и школски 

полицајци, и договорена је  реализација радионица на часовима грађанског 

васпитања на тему вршњачког насиља. Ванредни родитељски састанци 

одржани су и у другим одељењима где је на састанку Тима процењено да 

постоји појачан ризик од избијања насиља.У марту месецу је спроведена 

анкета о насиљу на узорку од 134 ученика, чији је циљ био да се утврди 

колико је насиље заступљено у Школи и мишљење ученика по питању 

учешћа, спречавања и заштите од насиља. Анкета је показала да је мишљење 

ученика подељено по питању осећања сигурности у Школи и адекватности 

изречених мера виновницима насиља и да је то у директној вези са ниским 

процентом испитаника који би се обратили за помоћ Школи и релативно 

високим процентом оних који би самостално решавали сукобе, углавном на 

насилан начин. Анкета је показала да је релативно висок проценат оних који 

не би пријавили насиље када би га приметили или су по том питању 

резигнирани, сматрајући да превентивно деловање не доноси никакве 

резултате.Закључак је да се мора више радити на информисаности ученика и 

јачању поверења према надлежним субјектима у Школи и подизању нивоа 

свести о потреби пријављивања насиља. Са извештајем о резултатима анкете 

чланови Наставничког већа су упознати на седници одржаној 11.04.2019.    

У јуну месецу је Педагог кроз презентацију упознао представнике  Ђачког 

Парламента са изменама и допунама Правилника о доскриминацији ученика 

у школи.  

                                                        Подносилац извештаја: Милијана  Стељић    

 

 

7.18 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

 На састанку Тима за међупредметне компетенције договорено је  да се у 

школској 2019/20 години реализују две пројектне идеје: из подручја рада 

општеобразовних предмета подназивом ,,Верске перспективе и веровање кроз 

историју“  координатор пројекта Ален Дураковић, наставник исламске верске 

наставе.. Циљ овое пројектне идеје јесте развијање критичког мишљења и 

односа према културно-историјском наслеђу, кроз проучавње исоријских 

догађаја и појава. Из подручја рада електротехника реализује се Пројектна 

настава на тему ,,Усмерачи“. Теоретски део биће објашњен кроз предмет 

Електроника у енергетици, а примена и практична реализација усмерача кроз 

предмете Електрична постројења и Електричне машине.  

Тема Усмерачи је изабрана да би ученици разумели како се наизменични напон 

градске електричне мреже претвара у једносмерни напон, неопходан за 

напајање електронских уређаја које ученици свакодневно користе: мобилни 

телефони, лаптопови, фотоапарати, пуњачи батерија ...  
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Циљ пројекта је да ученици стекну неопходна знања о једнофазним шемама 

усмеравања, њиховим карактеристикама и примени у електронским колима, да 

овладају вештинама коришћења различитих мерних инструмената и прибора, да 

ефикасно и рационално користе мерни алат и прибор уз развијање навика за 

чување здравља и придржавање мера заштите на раду.  

Исход: ученици ће основна теоретска знања која су стекли о Усмерачима кроз 

Пројектну наставу представити практичном реализацијом Једнофазне шеме 

усмеравања са Грецовим спојем. 

Операционализовани исходи: ученици ће се оспособити да самостално прикупе 

потребне податке, осмисле и реализују паное помоћу којих ће објаснити рад 

појединих усмерачких шема, користе ИКТ у реализацији пројекта, примене већ 

усвојена знања из Информатике и Примене рачунара у електротехници на 

реализацију мултимедијалне презентације, примене већ усвојена знања из 

Практичне наставе на конкретну реализацију усмерачке шеме, оспособе се да 

презентују податке до којих су дошли реализацијом Пројекта.  

 Пројекат је реализован током две недеље у месецу априлу. Ученици су 

подељени у три групе и свака група је добила конкретан задатак - усмерач који 

треба да објасни: Једнофазна полуталасна шема усмеравања, Једнофазна шема 

са средњом тачком и Једнофазна мосна шема. Свака група је добила основни 

материјал, а њихов задатак је био да прикупе додатне податке из штампаних 

извора и са интернета.Прикупљени материјал су систематизовали, издвојили 

најбитније чињенице и израдили паное објашњавајући усмерачку шему, уз 

графичко представљање. Представници група су израдили заједничку 

мултимедијалну презентацију. У презентацији су користили аплете – програме 

за симулацију рада кола, тако да се променом параметара лако уочавају 

промене на временским дијаграмима напона и струја.  

Ученици су реализовали Једнофазни усмерач са Грецовим спојем на макети.  

Набављена је потребна опрема: трафо 220V/12V, Грецов спој диода, 

амперметри и волтметри за мерење наизменичног и једносмерног напона. Уз 

помоћ наставника, ученици су према шеми усмерача направили макету, 

причврстили елементе и повезали тако да се наизменични напон градске мреже 

претвори у једносмерни од 12V.  Добијени једносмерни напон покреће 

потрошаче: мотор једносмерне струје и траку LED диода. Ученици су 

закључили да се измерене вредности напона и струја поклапају са теоретски  

утврђеним вредностима. Ученици су са одушевљењем прихватили нови начин 

рада, показали су ефикасност, уредност, креативност, тимски дух, добру 

сарадњу између група. У току презентације пројекта оснажена је њихова 

способност да пренесу стечена знања. 

Продукти пројекта: макета усмерача, панои и мултимедијална презентација 

имају трајну вредност јер ће наредне генерације ученика практично моћи да 

провере теоретска знања о усмерачима.Ужичка телевизија ТВ5 је посетила 

један од часова у токку трајања пројекта и забележила кадрове атмосфере на 

часу. Исти снимак је постављен и на сајт школе. 

                                                                                              Подносилац извештаја 

                                                                                              Сенита Бјелак 
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7.19 ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ  НАСТАВНИКА 

 

 

У складу са финансиским могућностима школе, већина семинара предвиђена 

планом рада, није реализована, а евиденција о похађаним семинарима се налази у 

досијеима наставника код секретара школе. 

 На седници Наставничког већа разматран је извештај о стручном усавршавању 

наставника и стручних сарадника и анализа резултата примене стечених знања и 

вештина. 

У сегменту екстерног усавршавања у протеклој години, 13.04.-14.04.2019. одржан 

је семинар под називом „ Решавање конфликата путем педагошке комуникације“, 

компетенција за рад наставника К-4. Такође, реализован је и други семинар под 

називом ,,Превентивне активности у установи-Стоп дискриминацији“. Оба 

семинара је прошло по 30 наставника наше школе. У домену интерног 

усавршавања одржан је велики број угледних часова, стручних посета, непосредног 

рада са ученицима о коима постоји евиденција у стручној служби, као и у личним 

плановима стручног усавршавања.  

 

7.20 Извештај о стручном усавршавању  наставника електротехничке групе 

предмета у току школске 2018/2019. године:  

 
1) 21.1.2019.  Одржан угледни час на тему  „ Меморијски елементи – RS, JK, D 

флипфлоп“ у одељењу III/1 у оквиру предмета Електроника у енергетици. Час је 

реализовала Сенита Бјелак. Прилог је писана припрема за час. 

2) 24.01.2019. Одржан угледни час на тему „Улога разводних ормара и табли у 

електричним инсталацијама“ у одељењу II/2 у оквиру предмета Практична настава. 

Час је реализовао Иван Дучић. Прилог је писана припрема за час. 

3) Током друге половине јануара 2019. године одржани су часови обуке за коришћење 

Електронског дневника. Координатори су Изудин Земанић и Мевлудин Ровчанин, а 

часовима су присуствовали сви наставници. 

4) Током периода фебруар – март 2019. године ученици одељења IV1, образовног 

профила Електротехничар рачунара (Александар Брашанац, Михајло Дробњак, 

Ивона Дучић, Арсеније Буквић, Милан Васиљевић, Никола Чакаревић и Јована 

Чаркиловић) реализовали су школски радио (развлачење каблова, монтажа 

звучника по холовима и у дворишту и повезивање појачала са звучницима). 

Ментори тима су Мевлудин Ровчанин и Сенита Бјелак.  Доказ је постојање радио-

станице, као и емитовани прилог на TV5 Ужице и у листу „Полимље“. 

5) 02.03.2019. Присуство семинару „Превентивне активности у установи СТОП 

ДИСКРИМИНАЦИЈИ“, одржаног у Техничкој школи Пријепоље. Доказ присуства 

су сертификати 
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6) 01.04.2019. Одржан угледни часа на тему „ Вишестепени појачавачи“ у одељењу 

II/1 у оквиру предмета Електроника I. Час је реализовала Сенита Бјелак. Прилог је 

писана припрема за час. 

7) У првој половини априла 2019. године реализована пројектна настава као 

иновативна метода у наставном процесу на тему „Усмерачи“. Пројектну наставу 

реализовали ученици одељења III1, образовног профила Електротехничар 

енергетике, кроз предмете Електроника у енергетици (ментор Сенита Бјелак), 

Електричне машине (ментор Владимир Дрчелић) и Електрична постројења (ментор 

Ацо Дучић). Час представљања пројекта одржан је 23.04.2019. године. Прилог је 

писана припрема, а емитован је и прилог на TV5 Ужице (линк 

https://www.youtube.com/watch?v=aDrw6wOxToM) 

8) 13.04.2019-14.04.2019. Присуство семинару „Решавање конфликта путем 

педагошке   комуникације – технике за боље бављење собом, другима и 

међусобним односима у конфликтима“, одржаног у Техничкој школи Пријепоље. 

Доказ присуства су сертификати. 

9) 22.04.2019. Одржан угледни час на тему „Електричне шеме прекидача за 

повезивање са грејном плочом“ у одељењу II/2 у оквиру предмета Практична 

настава. Час је реализовао Владимир Дрчелић. Прилог је писана припрема за час. 

10) 22.05.2019. Одржан угледни часа на тему „Претраживање низа“ у одељењу II/1 у 

оквиру предмета Програмирање. Час је реализовао Мевлудин Ровчанин. Прилог је 

писана припрема за час. 

11) 10.06.2019. Стручна посета хидроелектрани „Потпећ“. Вођа посете је  Иван Дучић. 

Доказ посете је извештај. 

12) Током школске године интензивно реализована додатна настава у циљу припреме 

ученика за такмичење из области Електротехнике.  Никола Ћировић, ученик 

одељења II1, такмичио се из Основа електротехнике 2 и на међурегионалном 

такмичењу одржаном у Аранђеловцу  11.05.2019. освојио четврто место и 

учествовао на републичком такмичењу одржаном у Нишу 01.06.2019. Ментор је 

Звонко Дучиић. Доказ су билтени такмичења. 

 

                                                                          Извештај израдила, Сенита Бјелак 

 

 

7.21 Извештај о стручном усавршавању  наставника текстилне  групе 

предмета: 

 
25.11.2018 Канцеларија за младе,,СТОП НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА;;Учешће наших 

ученика,-књига евиденције 

02.03.2019 Семинар –Првентивне активности у установи ,,СТОП 

ДИСКРИМИНАЦИЈИ 

15.02.2019 Учешће у хуманитарној акцији за децу оболелу од рака –удружење 

НУРДОР 

https://www.youtube.com/watch?v=aDrw6wOxToM
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18.03.2019 Такмичење13.04-14.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Стручни семинар,,Конструкција мушких панталона;,,Демонстрација шивења мушких 

нпанталона и сакоа; Нови Пазар-није акредитован семинар 

Април: Набавка материјала и реализација модела за Излозбу на Републичком такмичењу 

Мај: Промоција смера Модни кројач на родитељским састанцима у свим основним 

школама 

Израда и слање промотивног материјала за смер Модни кројач на кућне адресе родитеља 

Април: Припремни часови са ученицом за Републичко такмичење  (књига евиденције) 

09.05-11.05.2019Републичко такмичење у Суботици (пехар за освојено прво место из 

Конструкције и моделовања одеће.дипломе,слике) 

29.05.2019 МОДНА  РЕВИЈА-Дом културе 

Јун:  Промоција Техничке школе у свим Основним школама.(план рада школе) 

20.06.2019 Хуманитарна акција за Амину Мулагановић,,ЗАЈЕДНО МОЗЕМО МНОГО; 

ПЛАТО  ДОМА  КУЛТУРЕ-учешће наших ученика са сашивеним сувенирима 

24.06-27.06.2019 СЕМИНАР-ОБУКА ЗА ACCU MARK SOFTVER-32 ЧАСА 

Јун: састанак са текстилним привредницима и привредном комором србије 

 

7.22 Извештај о стручном усавршавању  наставника машинске  групе 

предмета: 

 
Током друге половине јануара 2019. године одржани су часови обуке за коришћење 

Електронског дневника. Координатори су Изудин Земанић и Мевлудин Ровчанин, а 

часовима су присуствовали сви наставници. 

 

02.03.2019. Присуство семинару „Превентивне активности у установи СТОП 

ДИСКРИМИНАЦИЈИ“, одржаног у Техничкој школи Пријепоље. Доказ присуства су 

сертификати 

 

13.04.2019-14.04.2019. Присуство семинару „Решавање конфликта путем педагошке   

комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у 

конфликтима“, одржаног у Техничкој школи Пријепоље. Доказ присуства су сертификати. 

 

Током школске године интензивно реализована додатна настава у циљу припреме ученика 

за такмичење из области машинств.   

Припремани ученици из предмета моделиранје машинских елемената и конструкција и 

компјутерске графике. 

Одржано такмичење из наведених предмета у Ваљеву при чему се ученик Таловић Денис 

пласирао на Републичко такмичење из предмета моделирање машинских елемената и 

конструкција заузевши осмо место.  

Припреман ученик за Републичко такмичење, учествовање на такмичењу које је одржано у 

Пожеги, при чему је ученик заузео тринаесто место. 

Доказ су билтени такмичења. 
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7.23 Извештај о стручном усавршавању  наставника општеобразовне  групе 

предмета: 

 
 

Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања (усавршавање ван установе) 

 

Назив 
Време 

Начин учествовања 

(присуство, излагање, 

ауторство, координисање, 

вођење, остало,...) 

,,Решавање конфликата путем педагошке комуникације” (16 сати) 

,,Превентивне активности у установи- СТОП ДИСКРИМИНАЦИЈИ“(8 

САТИ) 

   април 2019 

   март 2019 
     присуство 

Обука наставника за извођење наставе оријентисане ка исходима (24 

сата)     

 

       јул 2018. 

 

4-5. јул присуство + један 

дан онлајн обуке 

Учешће на осталим облицима 

стручног усавршавања 

(усавршавање у оквиру 

установе) 

Угледни час  (Милијана Стељић) 

(2 сата) 
      24.01.2018. присуство 

Угледни час (Сенада Зекић) 

(2 сата) 
      30.04.2018. присуство 

Угледни час (Весна Куркић) 

(2 сата) 
     18.05.2018. присуство 

Угледни час : Farewell 

(10 сати) (Милијана Стељић) 
     08.05.2018. ауторство 

Угледни час (Адмира Турковић)   25.03.2019 ауторство 

Радионица 1(Адмира Турковић 

Радионица 2(Адмира Турковић 

Радионица 3(Адмира Турковић 

Радионица 4(Адмира Турковић 

Радионица 5(Адмира Турковић 

У месецу 

април/мај 
ауторство 

Учешће у пројектима / / / 

Извештавање са предавања, 

семинара и стручних скупова 

Упознавање чланова Стручног већа са 

садржајем обуке за реализацију 

наставе оријентисане ка исходима  

(8 сати) 

август 2019. извештавање 

Објављени радови – чланци, 

књиге,...  

(наслов, издавач, место, година) 

                           / / / 

Аутор или коаутор (уџбеника, 

приручника, радне свеске, 

збирке, програма, пројекта, 

дидактичког средства) 

/ / / 

Чланство у домаћим и 

међународним стручним 

организацијама, друштвима, 

удружењима 

                         / / / 

Награде / / / 

Студијске посете (сврха, где, 

када) 
/ / / 
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7.24 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

7.24.1 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

7.24.2 Савет родитеља 

Чланови Савета за школску 2018-2019  били су: 

Име и презиме Представник одељења 

Несторовић Љиљана I-1 
Башовић Јасмина I-2 
Хамзић Фадил I-3 
Шљукић Гордана I-4 
Ћировић Горица II-1 
Ивезић Миљан II-2 
Јоновић Мериса II-3 
Суљевић Метка II-4 
Мекић Азра III-1 
Кијановић Драгица III-2 
Шантић Зејна III-3 
Костић Горица IV-1 
Матовић Славиша IV-2 
Зековић Ремзо IV-3 

  

 
 

У школи је формиран Савет родитеља који чини по један представник родитеља 

ученика сваког одељења у школи. 

У школској 2018/2019 години одржане су 4 седнице Савета родитеља. 

Савет родитеља се бавио следећим питањима: 

1. Конституисање Савета родитеља 

2. Избор родитеља за чланове Тима за самовредновање школе и ШРП и 

Инклузивно образовање 

3. Формирање Општинског савета родитеља за школску 2018/19 

4. Избор понуде за осигурање ученика 

5. Разматрање Извештаја вође пута са екскурзије 

6. Анализа успеха и дисциплине ученика 

7. Доношење одлуке о избору најповољније понуде за осигурање 

8. Дефинисање мера за побољшање успеха ученика 

9. Информације о Плану уписа за школску 2019/20  

10. Информисање родитеља са Протоколом о поступању установе у случају 

насиља, злостављања и занемаривања 

11. Информисање родитеља о активностима у оквиру Самовредновања у 

раду школе и Школског развојног планирања 

12. Упознавање родитеља са Правилником о награђивању ученика и 

запослених 

13. Упознавање ученика са процесом израде Плана о безбедности ученика у 

школи 
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14. Информисање родитеља о реализованим такмичењима 

15. Организација матурске вечери 

16. Питања везана за излет и екскурзију ученика 

17. Упознавање родитеља са Упутством о поступању установе у случајевима 

сумње коришћења психоактивнох супстанци 

18. Информисање родитеља о постигнутим резултатима ученика на 

такмичењу. 

 

7.24.3 Родитељски састанци 

На родитељским састанцима реализоване су следеће теме: 
 

СЕПТЕМБАР 
 

 Упознавање са организацијом рада школе, календаром образовно-васпитног 
рада за текућу школску годину, Правилима кућног реда, деловима Годишњег 
програма рада школе који су интересантни за родитеље, Правилима о 
понашању ученика, запослених и родитеља ученика школе; 

 Избор представника родитеља за Савет родитеља Школе; 
 Договор са родитељима о међусобној сарадњи, терминима индивидуалних 

разговора и инсистирање на правовременом обавештавању школе о разлозима 
одсуствовања ученика са наставе 

 Упознавање родитеља са Правилником о правима, обавезама и одговорности 
ученика и васпитно-дисциплинским мерама; 

 Истицање  значаја  благовременог  праћења  рада  и  напредовања  ученика  у  

циљу превентивног деловања или предузимања одговарајућих мера у 

ситуацијама које то изискују; 

 Упознавање родитеља са организацијом допунског и додатног рада са 

ученицима и сугестије родитеља за укључивање ученика; 
 Упознавање са Планом и програмом образовања за текућу школску годину

 за завршне разреде 
     Упознавање родитеља са начином полагања матурског и завршног испита; 
 Упознавање и договор о организовању екскурзије. 

 
НОВЕМБАР 

 
 Понашање ученика у школи 
 Анализа  успеха  ученика  на  првом  класификационом  периоду,  уочавање  

наставних предмета из којих је успех најлошији ради предузимања мера за 
побољшање успеха; 

 Анализа  изостајања  ученика, посебно  неоправданих изостанака  и  изречене  
васпитно-дисциплинске мере; 

  Осврт на остварену сарадњу породице и школе и учесталост индивидуалних 

разговора са родитељима; 

 Договор са родитељима о пружању помоћи  ученицима у планирању дневних 

школских обавеза; 
 Указивање на нужност проширивања знања родитеља из области педагогије, 

развојне психологије и друго; 
 
ЈАНУАР 

 
 Понашање ученика 
 Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; 
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 Упознавање родитеља са мерама з апобољшање успеха и сугестије родитеља; 
 Однос према школским обавезама и изреченим васпитно-дисциплинским 

мерама; 
 Однос ученика према школској имовини и материјална одговорност ученика; 
 Истицање значаја професионалне оријентације ученика и благовременог 

планирања свог професиоанлног развоја 
 Анализа укључености ученика у допунски и додатни ради ефективног рада; 

 
МАРТ–АПРИЛ 
 

 Разговор о захтевима који до краја школске године стоје пред ученицима и 
организовању екскурзије 

 Анализа успеха ученика на трећем класификационом периоду; 
 У завршним разредима- упознавање родитеља са организацијом полагања 

завршног и матурског испита. 
 
МАЈ – ЈУН 

 
 За разреде - одељења која су реализовала екскурзију: упознавање родитеља са 

извештајем оизвођењу екскурзије. 
 
По потреби, организоваће се и ванредни родитељски састанци за поједина одељења-
разреде,  уколик се током школске године укаже потреба за тим. 
 

 

 

8 ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

РАДА ШКОЛЕ 

 
 Праћење остваривања Годишњег програма рада школе вршило се кроз 

анализе и извештаје на одељењским и наставничким већима, стручним већима и 

Школскомодбору. За праћење реализације планова и програма наставе и 

ваннаставних активности задужени су били директор, помоћник директора, 

организатор практичне наставе, стручни сарадник. 

 Просветни  саветници  Министарства  просвете  и  науке и  просветни  

инспектор вршили екстерни увид у реализацију Годишњег програма рада школе. 

 Евалуација  рада  школе  вршила  се  у  складу  са  Правилником  о  

вредновању  и самовредновањ у рада школе. Самовредновање и вредновање рада 

школе радили сутимови за кључне области, а рад у оквиру ових активности 

одвијале сусе у складу са упутствима Министарства просвете. Координатор за све 

тимове била је школски педагог Адмира Турковић. 

 

 

 

 

Директор школе М П Предс.Школског одбора 

 

_________________                                                                _______________________ 

Небојша Јевтовић                                                                    Мевлудин Ровчанин 
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Прилози:  

 

 

 

 

 

 

 

Ђак генерације 

 
 

 

 

 

Прво место на 

републичком такмичењу 

 
 

 

 

 

Поново ради разгласна 

станица 
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Утисци са екскурзије 

 
 

 

 

 

 

Стручна посета 

 
 


