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На седници одржаној 15.09.2020. године Школски одбор Техничке школе у Пријепољу (у 

даљем тексту Школа) усвојио је Извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину (у 

даљем тексту Извештај).   

 
При изради Годишњег извештаја о раду школе, пошло се од следећих елемената: 

 Закона о основама система образовања и васпитања,  

 Закона о средњем образовању и васпитању, 

 Правилника о Наставном плану и програму са свим његовим изменама и допунама, 

 Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе грађанског 

васпитања, 

 Правилнику о школском календару у раду средње школе за школску 

2019/2020.годину, 

 Правилника о норми часова непосредног рада наставника са ученицима и 

структури радних обавеза наставника, стручних сарадника и васпитача у основној 

школи, 

 Годишњег плана рада школе за школску 2019/20.годину, 

 Школског програма, 

 Искуства и закључака стручних органа  и остварених резултата у образовно 

васпитном раду, 

 Стручних упутстава и информација Министарства просвете науке и технолошког 

развоја Републике Србије, 

 Развојног плана школе, резултата самовредновања рада школе,  

 Посебног протокола о заштити деце од насиља и Правилника о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, 

 Општих аката школе: 

- Статут школе; 

- Правилник о мерама заштите и безбедности ученика; 

- Правилник понашања, ученика, запослених и родитеља; 

- Правилник о јавним набавкама мале вредности; 

- Правилник о противпожарној заштити; 

- Правилник о заштити на раду; 

- Пословник о раду школског одбора; 

- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика; 

- Правилник о правима обавезама и одговорностима у области безбедности и 

здравља на раду; 

- Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводствених 

политика; 

- Пословник о раду Савета родитеља. 
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Извештај о раду за школску 2019/2020. годину урадио је тим који чине: 

Небојша Јевтовић-директор 

Адмира Турковић -педагог школе 

Звонко Дучић-организатор практичне наставе 

Изудин Земанић- организатор практичне наставе 

Ацо Дучић-библиотекар 

Председници стручних већа у школској 2019/2020. 

Руководиоци секција и професори задужени за слободне активности у 

школској 2019/2020. години 

Руководиоци тимова 2019/2020. години 

 

 

Школска 2019/20. 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 2019/2020. 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 трошкове лечења, 

 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 Настава и учење. 

Анализом самовредноване области остварили смо ниво ТРИ. Акциони план ове 

вредноване области је саставни део Извештаја о раду школе. 

 

 У протеклој школској години, Школа је и даље настојала да следи своју мисију да подстиче 

лични развој ученика и наставника, образује свестаране личности способне за даље учење, 

живот и рад, свесне својих права и одговорности и потребе да остану у нашој средини као 

носиоци даљег развоја друштва. 

Настојало се што више користити постојеће ресурсе као што су: стручан кадар, ученички 

потенцијал, добра комуникација у школи и позитиван однос средине према школи како би се 

и даље следила визија школе: да будемо школа која у својој делатности има: савремену, 

ефикасну и квалитетну наставу; која одговара потребама интересовањима и могућностима 

ученика, укључујући их у све фазе наставе, а нарочито у област вредновања и праћења свог 

напредовања, а наставницима омогућава перманентно стручно усавршавање. 

Нажалост, реализацију многих планираних активности у марту месецу 2020 године, 

прекинула је ванредна ситуација у нашој земљи и свету, пандемија изазвана вирусом  Ковид 

19. То се посебно одразило на област из домена такмичења ученика, на којима су ученици 
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наше школе традиционално, годинама уназад остваривали престижне резултате. Но, упркос 

свим изазовима пред којима се нашла наша школа, успели смо успешно да завршимо 

школску 2019/20 годину. Сви ученици су успешно завршили започете разреде. Наставни 

кадар се на брз и ефикасан начин адаптирао на он-лајн систем наставе и успешно га 

реализовао. 

 

 

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; 10/18-др.закони, 10/19 и 6/20; 

2. Закон о средњем образовању и васпитању, 55/13, 101/17, 27/18-др.закони, 6/20; 

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

4. Закон о јавним набавкама, „Службени гласник РС“ бр. 91/19; 

5. Закон о дуалном образовању „Службени гласник РС“ бр. 101/17; 

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

домовима, „Службени гласник РС“ 12/15, 92/20; 

7. Закон о забрани дискриминације, „Службени гласник РС“ 22/09; 

8. Закон о равноправности полова, „Службени гласник РС“ 104/09; 

9. Закон о заштити података о личности,  „Службени гласник РС“ 87/18; 

10. Закон о заштити од пожара, „Службени гласник РС“ 111/09, 20/15, 87/18-и др.зак. 

11. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму, „Службени гласник 

РС“ 30/10; 

12. Извод из уредбе о шиварнику радних места, „Службени гласник РС“ 48/18; 

13. Закон о безбедности и здравља на раду, „Службени гласник РС“ 113/17; 

14. Закон о спречавања злостављања на раду, „Службени гласник РС“ 36/10; 

15. Закон о инспекцијском надзору, „Службени гласник РС“ 36/15, 44/18,-др.закон и 95/18; 

16. Правилник о упису ученика у средњу школу, „Службени гласник РС“, бр. 20/20; 

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

школску 2020/2021. годину, „Службени гласник РС – Просветни гласник“број 3/20;  

18. Правилник о евиденцији у средњој школи, „Службени гласник РС“, бр. 56/19; 

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

20.Уредба о jaвним исправама које издаје средња школа „Службени гласник РС“, 

бр.56/19; 

21. Правилник о стручно- педагошком надзору, „Службени гласник РС“, бр. 87/19; 

22. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, „Службени гласник РС“ бр. 82/15, 

59/20; 

23. Правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи ,,Службени 

гласник РС,, бр. 30/2019; 

24. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе 

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

6/01;…101/2005; 

25. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама ,,Службени гласник просветни гласник'' бр. 5/91; 1/92; 
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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; 2/2017; 3/2018; 

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

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

27. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност средњег образовања и васпитања ,,Службени гласник РС'' бр. 72/15, 84/15, 

73/16, 45/18, 106/20; 

28. 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.....; 

29. 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...; 

30. 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....) 

31. 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; 

32. 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; 

33. 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; 

34. Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи, „Службени 

гласник РС –Просветни гласник“ бр. 5/12; 

35. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, 

васпитача и стручних сарадника, „Службени гласник РС“ бр. 81/2017; 48/2018; 

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

„Службени гласник РС“ бр. 8/11; 

37. Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Република Србија, 

Министарство просвете и спорта, Београд 2005. године; 

38. Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за 

школску 2020/2021. годину, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар 

за професионални развој запослених; 

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

14/18; 
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40. Правилник о садржају и начину издавања образца извештаја о повреди на раду, 

,,Службени гласник РС'', бр 4/2016; 

41. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње 

школе 
’’Службени гласник РС''-Просветни гласник бр. 6/2003, 2/2004, 9/2005, 11/2016; 

42. Наставни програм предмета рачунарство и информатика, ’’Службени гласник РС''-

Просветни гласник бр. 11/2016; 

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

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

44. Одлука о мрежи јавних средњих школа ,,Службени гласник РС,, бр. 49/2019; 62/2018 и 

94/2018; 

45. Правилник о стручно педагошком надзору ,,Службени гласник РС'' бр. 34/2012; 

46. Правилник о програму обуке и полагања испита за лиценцу за директора установе 

образовања и васпитања, ,,Службени гласник РС'' бр. 63/2018; 

47. Правилник о општинском савету родитеља, ,,Службени гласник РС'' бр. 72/2018; 

48. Правилник о програму стручне матуре и завршног испита, ,,Службени гласник РС'' 

бр. 1/2018; 

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

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

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

52. Каталог уџбеника за средње школе, Просветни гласник 3/20; 

53. Правилник о стандардима квалитета рада установе, Просветни гласник бр. 14/18; 

54. Правилник о протоколу поступања у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање, „Службени гласник РС“ 30/10; 

55. Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминрног 

понашања и вређања угледа, части и достојанства личности, „Службени гласник РС“ 

65/18; 

56. Правилник о програму Стручне матуре и завршног испита, Просветни гласник 1/18. 
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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; - ... 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. 
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1 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 

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 
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2 МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ У КОЈИМА JE ШКОЛА 

ОСТВАРИЛА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД ТОКОМ  ГОДИНЕ 

2.1 ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

 
Просторни услови рада: 
 
• Број кабинета 11 
• Број специјализованих учионица   
• Број учионица опште намене:  3 
•     Информатички кабинети: У школи постоје 5 информатичка кабинета који су  опремљени 
са по 15 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 Пријепољска гимназија  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.  
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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 5 

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 изузетно добрим просторним 

условима. Школа има довољан број учионица, кабинета и радионица за рад.  

Свеукупна теоријска настава одвија се у старој згради , 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. 
 

2.2 ОПРЕМА – НАМЕШТАЈ И ОПРЕМЉЕНОСТ НАСТАВНИМ, ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ 

СРЕДСТВИМА  

 
У школској 2019/2020. години набављено је: 
 

 Опрема и намештај 
 

 Опремљен кабинет за информатичке предмете електроструке 

 Набављено је 11 рачунара за опремање 5 кабинета информатике за 

потребе електроструке  
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 Редовно сервисирање рачунара (замена дотрајалих компоненти) у 

рачунарским кабинетима школе 

 Тастатура УСБ и звучници 

 Камера 4 ком (додата нова непокривена места камерама) 

 11 столова за опремање кабинета информатике 
 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% 

2.3 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 . 

2.4 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

Током школске године, десиле су се следеће кадровске промене; 

 На место наставника  математике, ангажоване су решењем на неодређено време две 

наставнице  математике Милица Бандука и Едита Рондић. 

 По препоруци Министарства за извођење верске наставе ангажовани су 

вероучитељи  Жана Матовић-православна верска настава  и Ален Дураковић-

исламска верска настава. 

 На предмету Музичка уметност ангажован је наставник Амел Мушовић. 

 На предмету Практична настава у области Текстилства ангажовна је 88%норме 

Маида Мекушић. 

 Професорица енглеског језика Милијана Стељић је на крају школске године 

споразумно раскинула радни однос у школи, и прешла у Геодетску школу у 

Београд. 
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3 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА  

3.1 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ОРГАНИЗАТОРИ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

Име и презиме 
Врста стр. 

спреме 

Год. радног 

стажа 

Лиценца 

 

% 

Ангажовања  

Небојша Јевтовић  ВСС 35 Да 100 

Изудин Земанић  ВСС 26 Да 60 

Звонко Дучић  ВСС 23 Да 40 

3.2 НАСТАВНИ КАДАР  

Име и презиме Врста стр. спреме 
Предмети који 

предаје 

Г
о

д
. 

р
а

д
. 

ст
а

ж
а
 

Л
и

ц
ен

ц
а

 

%
 

А
н

га
ж

о
в
а

њ
а

  
у 

ш
к

о
л

и
 

%
 

а
н

га
ж

о
в
а

њ
а

 у
  

д
р

уг
о

ј 
ш

к
о

л
и

 

(к
о

јо
ј)

 

Мандић Светлана Проф. српског Српски јез. и књ. 26 Да 100  

Хамзић Аида Проф. српског Српски јез. и књ. 15 Да 100  

       

Зекић Сенада Проф. руског ј. Руски језик 33 Да 44,44 55,56%-Гимназија 

Куркић Весна Проф. енглеског ј.  Енглески језик, Рус.ј. 22 Да 100  

Стељић Милијана Проф. енглеског ј.  Енглески језик 20 Да 44,44 33,33%-Гимназија 

Рондић Едита Проф. математике Математика 2 Не 100  

Бандука Милица  Проф. математике Математика 1 Не 100  

       

Кајевић Мерсудин Проф. биологије Биологија и еколог.  Да 30 70%-Економска школа 

Јаковљевић Драгиша  Проф. физике Физика, практ.наст. 37 Да 100  

Каргановић Драгана  Проф. хемије Хемија, грађ.васп. 20 Да 50 50%-ОШ Сељаш., Екон. 

Кријешторац Меша  Проф. географије Географија 29 Да 35 65%-Екон.шк.  

Чичић Сабира  Проф. историје Историја 28 Да 55 35%-ОШ Сељаш. 

Ханић Бахрија Проф. филозофије Филозофија,гр.васп. 9 Да 20 80%-Економска ш. 

Богавац Бојан Проф. ликовног 
Ликовна култура 

14 Да 15 85%-Гимназија, 

Економска, ОШ ВЖупа 

Бекто Анела Проф. социологије 
Устав и право 

грађана, социологија 
13 Да 55  

Ћубић Бранко Проф. физичког Физичко васп. 39 Да 100  

Козица Бајрам Проф. физичког Физичко васп.  Да 40 60%-ОШ Сељ.  

Дучић Звонко Проф. електротехнике Елек.група пред. 23 Да 60  

Марјановић Ранко Проф. електротехнике 
Елек.група пред., 

математика 
16 Да 100  

Бјелак Сенита  Проф. електротехнике Елек.група пред. 24 Да 100  

Ровчанин Мевлудин Проф. електротехнике 
Елек.група пред., 

рач.и инф. 
14 Да 100  

Дучић Иван Инж. елкетротехнике Практ.настава 39 Да  100  
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Дрчалић Владимир Инж. елкетротехнике Практ.настава 19 Да 100  

Дучић Ацо Инж. елкетротехнике 
Практ.настава, и ел. 

гр.предм. 
26 Да 82,23  

Бандука Миливоје Проф. машинства Маш.гр.предм. 29 Да 100  

Земанић Изудин  Проф. машинства Маш.гр.предм. 26 Да 40  

Вранић Драгица Проф. машинства Маш.гр.пр. 15 Да 100  

Чпајак Желимир Проф. машинства Маш.гр.предм. 24 Да 100  

Несторовић  Игор Проф. машинства Маш.гр.предм. 19 Да 100  

Фемић Ненад Проф. машинства Маш.гр.предм. 21 Да 100  

Карајанковић Милинко Нас. Прак. Наставе Маш.гр.пред., 35 Да 100 Од 15.03. 62% 

Лазаревић Снежана Проф. текстилства Текст.група пред. 31 Да 100  

Ружић Сенада Проф. текстилства Текст.група пред. 34 Да 100  

Љујић Вања  Проф. текстилства 
Текст.група пред., 

пр.наст. 
21 Да 100  

Вукашиновић Славица Наст.практ.наставе Практ.настава 27 Да 100  

Мекушић Маида Наст.практ.наставе Практ.настава 0 Не 88  

Средојевић Бранко Инж. елкетротехнике 
Ел.гр.предм., рач.и 

инф. 
16 Да 100  

Чакаревић Драган Проф.текст.гр.предм. Практична настава  26 Да 100  

Букушић Светлана Проф.текст.гр.предм. Практична настава 24 Да 100  

Матовић Жана-пр.вер. Верска настава Прав.веронаука  Не 35  

Aлен Дураковић-и.в. Верска настава Исламска веронаука 4 Не 35  

 

 

 

 

 

3.3 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ  

Име и презиме Врста стр. спреме Послови на 

којима ради 

Године 

радног 

стажа 

Лице

нца 

 

% 

ангажовањ

а у школи 

% 

Ангажов.  

другој школи 

Адмира Турковић  Мастер педагог Ст.сарадник 12 Да 100  

Дучић Ацо Проф.ел.гр.пр. Библиотекар 26 Да 17,77  

Стељић Милијана Проф.енглеск.јез. Библиотекар 20 Да 22,23  

Чичић Сабира Проф.историје библиотекар 28 Да 10  

 

3.4 САРАДНИЦИ – РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПО 

УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ 

 

Из других организација нема ангажованих радника по уговору о извођењу наставе 

 



 17 

3.5 ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

( секретар, административно особље, техничко особље...)  

Име и презиме 
Врста стр. 

спреме 

Послови на којима 

ради 

Године 

радног 

стажа 

Лиценца 

 

% 

ангажовањ

а у школи 

% 

Ангажов.  

другој 

школи 

Новосел Мира Дипл.правн. Секретар 31 Да 100  

Матовић Слободанка Струк.економ Шеф рачуноводства 28  100  

Матовић Слађана Гимназија Адм.финансијски радн. 37  50  

Поровић Јусуф Металостругар Спремачица   100  

Радивојевић Миодраг Маш.техничар Домар/ложач 19  100  

Пејатовић Миле 
Рук.парних кот. Домар/ложач/одр.маш.

и опреме 
19  100 

 

Јанковић Нада Осн.школа Спремачица 20  100  

Бјелак Садија Ср.школа Спремачица 26  100  

Марковић Госпава Осн.школа Спремачица 31  100  

Планић Верица Осн.школа Спремачица 28  100  

Зиндовић Вера Осн.школа Спремачица 38  100  

Шантић Есма Осн.школа Спремачица 29  100  

       

 

Четрдесеточасовна радна недеља реализована је у складу са Годишњим планом  рада и  

појединачним решењима.   
 

3.6 ОЦЕНА КАДРОВСКИХ УСЛОВА 

 

Због промене појединих наставних планова и програма  неких општеобразовних предмета се 

смањује број часова (биологија, енглески језик, историја и руски језик). 

 

3.7 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, 

 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 
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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 2019/2020. 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'' 

 

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 
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 Трентекс 

 Ћатић-електро 

 Медицински центар 

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

 

У подручју рада текстилство практична настава у првом разреду реализовала се у школским 

радионицама, док је за ученике другог и трећег разреда реализована у следећим 

компанијама: ''Трентекс''; ''Коник''; ''ГолдСтар''; ''Хаба; 

 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

4.1 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 
20 1 26 1 29 1 0 0 75 3 

Електротехничар 

енергетике 
0 0 0 0 0 0 13 1 13 1 

ЕМТРУ 15 0,5 0 0 10 0,5 0 0 25 1 

Електроинсталатер 15 0,5 0 0 9 0,5 0 0 24 1 

Maшинство 

Маш.технич. за КК 16 1 26 1 24 1 25 1 91 4 

Аутомеханичар 0 0 12 0,5 0 0 0 0 12 0,5 

Аутолимар 0 0 15 0,5 0 0 0 0 15 0,5 

Текстилство Модни кројач-дуално 20 1 25 1 20 1 0 0 65 3 

УКУПНО 86 4 104 4 92 4 38 2 320 14 
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4.2 ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ  

 

Упис ванредних ученика на програме преквалификације и доквалификације за 

школску 2019/2020. 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 2019/2020 годину: 

 

Занимање 

Стручно 

оспособља

вање 

Преквалифика

ција 

Доквалифика

ција 
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  3 3 6 

Модни кројач  5  5 

 

 

У НОВЕМБАРСКОМ  испитном року  испити су обављени 12.11.2019. године. 

 

Испите је пријавило и полагало 7 кандидата. 

Пријављено је и обављено 21 испит . 

Формирано је и радило 4 испитне комисије. 

 

Резултати полагања: 

 

Кандидати су положили све испите. 
 

У ЈАНУАРСКОМ испитном року  испити из предвиђених предмета су обављени 22.01.2020. 

године а матурски и завршни испити 29. 01.2020. год. 

Испите је пријавило полагало 15 кандидата. 

Пријављено је и обављено 23 испита , 6 матурских и 2 завршна испита, укупно 31 испит. 

Формирано је и радило 5 испитних комисија за полагање предмета и  4 испитне комисије за 

полагање матуских и завршних испита. 

 

Резултати полагања: 

Кандидати су положили све испите. 
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У јануарском испитном року:  

Матурски испит положили су: 

  

1. Брашанац Јелена - машински техничар за компјутерско конструисање са довољним (2,34) 

успехом;  

2. Грујичић Саша - машински техничар за компјутерско конструисање са довољним (2,00) 

успехом; 

3. Плескоњић Жељко - машински техничар за компјутерско конструисање са довољним 

(2,34)  успехом; 

4. Дробњак Горан – електротехничар енергетике са добрим (3,00) успехом; 

5. Жарковић Миломир - електротехничар енергетике са добрим (2,67) успехом; 

6. Балија Нејра – текстилни техничар са добрим (3,34) успехом. 

 

Завршни испит положили су:  

1. Аломеровић Емир – електроинсталатер са добрим (3,00) успехом; 

2. Крвавац Марко - електромонтер мрежа и постројења са довољним (2,00) успехом. 

АПРИЛСКИ испитни рок за ванредне ученике није организован због пандемије корона 

вируса.  
 

У ЈУНСКОМ  испитном року  испити  су обављени 04.06.2020. а матурски испит 08. 09. и 

10. јуна 2019. год. 

Испите из предвиђених предмета је пријавило и полагало  4 кандидата а матурски испит 1 

кандидат. 

Пријављено је и обављено 14 испита . 

Формирано је и радило 3 испите комисије. 

 

Резултати полагања: 
 

Кандидати су положили све испите . 

Матурски испит је положио кандидати:  

 

1. Павловић Лука - машински техничар за компјутерско конструисање са добрим  (3,00) 

успехом. 
 

У  АВГУСТОВСКОМ  испитном року испити су обављени 26.08.2020. а матурски и 

завршни испит 27. и 28. 08.2020. године. 

Испите је пријавило и полагало  5 кандидата . 

Пријављено је и обављено 18 испита . 

Формирано је и радило 4 испитние комисије. 

 

Резултати полагања: 
 

Кандидати су положили све испите осим : 

- из подручја рада машинство и обрада метала – предмети : 

     - технологија обраде – (ученица Балија Џенита- машински техничар за компјутерско    
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конструисање 3. разред) - недовољна оцена, 

     - термодинамика - (ученица Балија Џенита- машински техничар за компјутерско 

конструисање 3. разред) - недовољна оцена, 

     - машински елементи - (ученица Балија Џенита- машински техничар за компјутерско    

конструисање 3. разред) - недовољна оцена, 

       укупно 3 недовољне оцене. 
 

Матурски испит положиo je кандидат: 
  

1. Јасика Никола - електротехничар рачунара са врло добрим (3,67) успехом ; 

 

Завршни испит положио је кандидат:  
 

1. Симовић Бојан – електромонтер мрежа и постројења са врло добрим (4,00) успехом.  

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

       Подносиоци извештаја : 

        Ацо Дучић 
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4.3 УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА И РАЗРЕДИМА 

 

Ученик генерације 

 

У школској 2019/20 години за ученика генерације проглашен је, ученик IV2 одељења Денис 

Таловић, образовни профил, Машински техничар за компјутерско конструисање. 

Ученик је имао одличан успех током школовања и остварио запажене резултате на 

регионалним и републичким такмичењима из области машинства.  

Први разред: прво место на регионалном и једанаесто место на републичком такмичењу из 

механике; 

Други разред: прво место на регионалном и прво место на републичком такмичењу из 

механике;  

Трећи разред; треће место на регионалном и осмо место на републичком такмичењу из 

моделирања машинских елемената и конструкција.  

У четвртом разреду нису се одржала такмичења због пандемија вируса.  

Табела успеха ученика на крају школске  2019/20.године 

 
  

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

                      

Одељење Бро

ј 

учени

ка 

Одлич

ни 

Врло 

добри 

Добри Довољни Свега % Понав

ља 

% Средња оцена 

I-1 20 2 13 5 0 20 100 0 0 3,850 

I-2 30 1 6 19 4 30 100 0 0 3,133 

I-3 16 2 9 5 0 16 100 0 0 3,813 

I-4 17 1 6 2 8 17 100 0 0 3,000 

I 83 6 34 31 12 83 100 0 0 3,410 

II-1 25 4 11 10 0 25 100 0 0 3,760 

II-2 26 2 9 12 3 26 100 0 0 3,385 

II-3 24 1 5 13 5 24 100 0 0 3,083 

II-4 25 4 7 14 0 25 100 0 0 3,600 

II 10

0 

11 32 49 8 100 100 0 0 3,460 

III1 28 2 7 19 0 28 100 0 0 3,393 

III2 19 0 2 14 3 19 100 0 0 2,947 

III3 24 2 6 14 2 24 100 0 0 3,333 

III4 19 2 8 7 2 19 100 0 0 3,526 

III 90 6 23 54 7 90 100 0 0 3,311 

IV1 13 1 6 6 0 13 100 0 0 3,615 

IV2 25 2 9 13 1 25 100 0 0 3,480 

IV 38 3 15 19 1 38 100 0 0 3,526 

Укупно 311 26 104 153 28 311 100 0 0 3,412 
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4.4 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.   

 

4.5 РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ И ФАКУЛТАТИВНЕ 

НАСТАВЕ 

 

 

Планирани часови су реализовани у пуном обиму, што се може видети из књига евиденције 

васпитно-образовног рада. 

70 % часова је реализовано у редовном систему наставе, а 30 % је због пандемије Ковид 19 

реализовано кроз наставу на даљину.  
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Подручје рада: Машинство и обрада метала 

 

Машинство и обрада метала 
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 и књижевност 3 111 5 185 3 111 3 96 14 503 

2.  Руски језик 2 74 2 74 2 74 2 64 8 286 

3.  Енглески језик 2 74 4 148 2 74 2 64 10 360 

4.  Социологија     2 74   2 74 

5.  Филозофија       2 64 2 64 

6.  Устав и право грађана       1 32 1 32 

7.  Историја 2 74 2 74     4 148 

8.  Географија   2 74     2 74 

9.  Музичка уметност   1 37     1 37 

10.  Ликовна култура   1 37     1 37 

11.  Математика 5 185 7 259 5 185 5 160 22 789 

12.  Физичко васпитање 2 74 4 148 2 74 2 64 10 360 

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           

17.  Рачунарство и информатика           

18.  Механика 2 74 2 74     4 148 

19.  Машински елементи   4 148 2 74   6 222 

20.  Техничко цртање           

21.  Техничка физика           

22.  Хемија и машински материјали           

23.  Технологија обраде   3 111 3 111   6 222 

24.  Организација рада       2 64 2 64 

25.  ТОП   4 148     4 148 

26.  Рачунари и програмирање 4 148   8 296   12 444 

27.  Машински материјали 2 74       2 74 

28.  Тех. Цртање са нацртном геометр. 4 148       4 148 

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 

39.  Основе електротехнике   2 74     2 74 

40.  Практична настава   24 888 9 333   33 1221 

41.  Практична настава у блоку           

42.  Грађанско васпитање 1 37 1 37   1 32 3 106 

43. П Православна верска настава 1 37 1 37 1 37   3 111 

44. И Исламска верска настава   1 37   1 32 2 62 
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Подручје рада: Електротехника 

 

Електротехника 
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 6 222 3 102 5 167 3 93 17 584 

2.  Руски језик     4 132   4 132 

3.  Енглески језик 4 148 2 68 4 132 2 62 12 410 

4.  Социологија     2 70   2 70 

5.  Филозофија       2 62 2 62 

6.  Устав и право грађана     1 31 1 31 2 62 

7.  Историја 5 185       5 185 

8.  Географија 2 74 2 68     4 142 

9.  Музичка уметност 1 37       1 37 

10.  Ликовна култура 1 37 1 35     2 72 

11.  Математика 6 222 3 102 6 202 4 124 19 650 

12.  Физичко васпитање 4 148 2 68 4 132 2 62 12 410 

13.  Рачунарство и информтика 8 296       8 296 

14.  Физика 4 148 2 68     6 216 

15.  Хемија 4 148       4 148 

16.  Биологија 2 74       2 74 

17.  Екологија 1 37       1 37 

18.  Основе електротехнике 8 296 4 136     12 432 

19.  Елетроника   4 136     4 136 

20.  Електрична мерења            

21.  Ел. Инсталације и осветлење     3 93   3 93 

22.  Електрични апарати и уређаји     2 62   2 62 

23.  Основе аутоматског управљања       4 124 4 124 

24.  
Економика и организација 

предузећа 

    2 62 2 62 4 124 

25.  Ел.инсталације јаке струје            

26.  Програмирање   4 136 8 280   12 416 

27.  Ел. Машине     2 62   2 62 

28.  Ел. Термички уређаји     2 62   2 62 

29.  Расхладни уређаји     3 93   3 93 

30.  Електроника у енергетици           

31.  Мерења у електроенергетици           

32.  Рачунари     5 175   5 175 

33.  Рачунарски хардвер   4 136     4 136 

34.  Рачунарски хардвер у блоку   0,65 24     0,65 24 

35.  Софтверски алати   4 136     4 136 

36.  Оперативни системи   6 204     6 204 

37.  Оперативни системи у блоку   1,62 60     1,62 60 

38.  Пројектовање ел.инсталација       4 124 4 124 

39.  Обновљиви извори ел.ен.       2 62 2 62 

40.  Електричне маш. са испитив.       4 124 4 124 

41.  Електричне мреже и постр.     2 62   2 62 

42.  Основи машинства           

43.  Мерења у електроници     5 175   5 175 

44.  Електроника 2     5 175   5 175 
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45.  Дигитална електроника     5 175   5 175 

46.  Електроенергетика     2 70   2 70 

47.  Teхничко цртање  2 74       2 74 

48.  Рачунарске мреже           

49.  Рачунарска графика и мултимед. 4 148       4 148 

50.  Увод у архитектуру рачунара 2 74       2 74 

51.  Електричне мреже у блоку       2,27 84 2,27 84 

52.  Електрична постр.у блоку       2,59 96 2,59 96 

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

54.  Програмирање у блоку   0,97 36 1,62 60   2,59 96 

55.  Основе аутоматског упр.у блоку           

56.  Ел.мреже       4 124 4 124 

57.  Електрична постројења       4 124 4 124 

58.  Практична настава  12 444 4 136 24 744   40 1324 

59.  Практична настава у блоку   3,24 120 4,86 180   8,10 300 

60.  Грађанско васпитање 1 37   1 35   2 72 

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

62.  Исламска верска наст. 1 37   1 35   2 72 

 

 

          Подручје рада: Текстилство 

Текстилство 
Први 

разред 
Други разред Трећи разред 

Четврти 

разред 
Укупно 

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

Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год 

1.  Српски језик 3 108 2 66 2 56   7 230 

2.  Руски језик           

3.  Енглески језик 2 72 2 66     4 138 

4.  Ликовна култура     1 28   1 28 

5.  Географија  1 36       1 36 

6.  Математика 2 72 2 66 1 28   5 166 

7.  Физичко васпитање 2 72 2 66 2 56   6 194 

8.  Рачунарство и информтика 4 144       4 144 

9.  Физика 1 36       1 36 

10.  Хемија 1 36       1 36 

11.  Екологија са заштитом жив.ср.   1 33     1 33 

12.  Историја 2 72       2 72 

13.  Социологија са прав. грађана     1 28   1 28 

14.  Tектстилни материјали 6 216       6 216 

15.  Естетско обликовање   6 198     6 198 

16.  Предузетништво      4 112   4 112 

17.  Технологија одеће 2 72 3 99     5 171 

18.  Конструкција одеће  6 216 9 297 9 252   24 765 

19.  Практична настава 12 432 42 1386 54 1512   108 3330 

20.  Практична настава у блоку 1,62 60 7,29 270 12,16 450   21,07 780 

21.  Конструкција од.у блоку   2,43 90 2,43 90   4,86 180 

22.  Савремено одеваље     2 56   2 56 

23.  Грађанско васпитање   1 33     1 33 

24.  Верска настава – православна           

25.  Верска настава – исламска  1 36 1 33 1 28   3 97 
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4.6 ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ ЗА ВЕЖБЕ, ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И НАСТАВА У 

БЛОКУ 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

О
д
ељ

ењ
е
 

Подручје рада Образовни профил 

Б
р

о
ј 

у
ч

ен
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
ст

а
в
а
 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1.  1-1 Електротехника Електротехничар рачунара 20 Ки-лаб Шр - 6 2 

2.  1-2 Електротехника ЕМТРУ – Електроинсталатер 30 ки-ктц Шр - 4 2 

3.  1-3 Машинство Машин.техн.за ком.констр. 16 ки-ктц Шр - 2 0 

4.  1-4 Текстилство Модни кројач-дуално 20 ки-кк шр Шр-пр 6 2 

5.  2-1 Електротехника Електротехничар рачунара 26 Ки-лаб шр Ки-шр 10 2 

6.  2-2 Машинство Машин.техн.за ком.констр. 26 ки - - 2 0 

7.  2-3 Машинство Аутомеханичар-аутолимар 27 км Шр-пр - 2 2 

8.  2-4 Текстилство Модни кројач-дуално 25 кк Пр кк-пр 6 3 

9.  3-1 Електротехника Електротехничар рачунара 29 Лаб-ки - ки 12 0 

10.  3-2 Електротехника ЕМТРУ – Електроинсталатер 19 - Шр-пр Шр-пр 0 2 

11.  3-3 Машинство Машин.техн.за ком.констр. 24  Шр-пр Шр-пр 0 2 

12.  3-4 Текстилство Модни кројач-дуално 20 кк пр Кк-пр 7 3 

13.  4-1 Електротехника Електротехничар енергетике 13 Ки-лаб  Шр-пр 12 0 

14.  4-2 Машинство Машински техничар за ком.констр. 25 Ки-км - Ки 6 0 

 

 

Према напред наведем плану блок настава је реализована у целости.  

 

 

4.7 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 66 4 73 4 77 2 32 

Грађанско васпитање 2 20 2 31 1 15 1 7 

 

4.8 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМА 

 

Школа нема специјалних одељења 
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4.9 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. 
 
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, електронике,  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. 
` 
 

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 
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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 2019/2020. 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 2019/2020. години организовани су поправни, разредни и матурски испит. 

Поправни испит организован је у једном року (крајем јуна за ученике завршних 

разреда).Обзиром да нисмо имали ученике из нижих разреда на оправном испиту, августовски 

испитни рок није реализован. 

 

 

 

5 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНИХ 

ОРГАНА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ШКОЛИ 

 

У школској 2019/2020. години унутрашња организација живота и рада школе реализована је 

преко 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. 

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

 

5.1 НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

Наставничко веће је у протеклој школској години радило на реализацији циљева и задатака 

школе утврђених Годишњим планом рада за школску 2019/2020. 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 2019/2020. 

Наставничко веће је у 2019/2020. 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 
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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)  

 

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 
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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. Упознавање наставника са мерама заштите и спречавања ширења заразне болести Ковид 19 

2. Анализа успеха и дисциплине у јунском року ученика 

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

4.Информација везано за законску процедуру о извођењу једнодневних излета и екскурзија 

 

 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. Стручна упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној и средњој 

школи у школској 2020/2021. Години које је усвојио Кризни штаб за сузбијање заразне болести 

Ковид 19 

2. Начина планирања, организовања и остваривања образовно-васпитног рада школе, као и модели 

образовно васпитног рада  

3. Усвајање распореда часова 

4.  Подела одељенских старешинстава 

5.  Избор председника стручних већа 

6.  Избор чланова за тимове 

7. Анализа стручне заступљености наставе и мере за њено побољшање 

8. Организација допунских идодатних облика рада 

9. Вођење дневника и друге педагошке документације 
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5.2 ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА  

 

Због владајуће епидемиолошке ситуације у школској 2019/20 години одржане су три седнице 

одељенских већа. Прва је одржана дана 15.11.2019, док је друга седница одржана дана 

31.01.2020 године и трећа, дана 26.08.2020 

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 и бројним 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 успех 

ученика, и да се сваком ученику посвети више времена и пажње. Записници са свих седница 

се налазе у свесци Записника.Преглед активности према динамици како су се реализовале: 

 

СЕПТЕМБАР: 

- Направљен план рада одељенског старешине и план рада сарадње са родитељима; 

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; 

АВГУСТ: 

-Анализа успеха ученика након поправних испита 

-Анализа рада испитних одбора за полагање матурских/завршних испита 
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5.3 СТРУЧНА ВЕЋА 

 

Током школске 2019/2020 стручна већа су реализовала следеће активност: 

 

Стручно веће српског језика и књижевности,страних језика и друштвених наука: 

Председник стручног већа: Весна Куркић 

 

Чланови стручног већа су се редевно састајали и одржавали састанке у складу са планом 

рада. Због проглашења ванредног стања у нашој земљи средином марта,одржавање састанака 

стручног већа више није било могуће али су сви чланови контактирали међусобно путем 

вибер групе Техничке школе и на тај начин размењивали мишљења и договарали се о свему 

што је било неопходно како би се настава на даљину одвијала несметано.Треба истаћи да су 

сви чланови стручног већа,а по препуруци Министарства просвете,извршили сажимање 

градива из својих предмета за време трајања наставе на даљину која је на крају успешно и 

реализована у складу са новонасталом ситуацијом. 

Сви чланови стручног већа су благовремено,у законском оквиру,предавали своје годишње и 

месечне планове педагогу школе.Од преласка на наставу од куће сви планови су искључиви 

слати у електронском облику и то на недељном новоу. 

Допунска и додатна настава је такође реализована током године у складу са планом и 

програмом али од преласка на наставу од куће то више није било могуће, с тим што треба 

истаћи да су ученици добијали сву потребну и додатну помоћ путем различиних платформи 

које су користили наставници у свом раду. 

Писмени и контрлни задаци су редовно реализовани до тренутка преласка на учење на 

даљину а онда су углавом ученици оцењивани сходно својим активностима и томе у којој 

мери су редовно испуњавали своје задатке које су слали наставницима. 

Углавном,на крају протекле школске године,може се раћи да је настава и поред отежаних 

услова, ипак успешно реализована.Сви ученици су били оцењени  и сви су успешно 

завршили разред. 

Већина чланова стручног већа је током протекле школске године присуствовала разним 

семинарима у циљу стручног усавршавања. 

                                                                                          

Весна Kуркић,наставних енглеског језика је узела  учешће на два семинара: 

1)Kорелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела(8 

сати),компетенција K2,5.март.2020. 

2)Наставни садржаји орјентисани ка исходима,реализован је онлине у оранизацији 

ЗУОВА(24 сата) 

Милијана Стељић, наставних енглеског језика је узела учешће на семинару: 

1)Kорак по корак до интерактивног часа(16 сати) 

Сенада Зекић, наставних руског језика је узела учешће на два семинара: 

1) Kорелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела(8 

сати),компетенција K2,5.март.2020. 

2)Обука успешног коришћења електронског дневника. 

Светлана Мандић,наставник српског језика и књизевности: 

1)Републички зимски семинар у Београду(24 сата) 

2) Наставни садржаји реализовани ка исходима,реализован је онлине у организацији 

ЗУОВА(24 сата). 
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Аида Хамзић, наставник српског језика и књизевности: 

1) Kорелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела(8 

сати),компетенција K2,5.март.2020. 

2)Наставни садржаји реализовани ка исходима,реализован је онлине у оранизацији 

ЗУОВА(24 сата) 

Анела Бекто-Ровчанин,наставник социологије и устава И права грађана: 

1) Kорелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела(8 

сати),компетенција K2,5.март.2020. 

2)Наставни садржаји реализовани ка исходима,реализован је онлине у оранизацији 

ЗУОВА(24 сата) 

Бахрија Ханић,наставник логике и филозофије: 

1) Kорелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела(8 

сати),компетенција K2,5.март.2020. 

Сабира Чичић,наставник историје: 

1) 1) Kорелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела(8 

сати),компетенција K2,5.март.2020 и 44 часа стручног усавршавања у установи. 

 

Треба још напоменути да такмичења нису реализована због епидемије корона вируса осим 

општинског такмичења из историје(такмичари су били ученици 2. разреда Анђела 

Цмиљановић 1. место и Богдан Шундек 2 место). 

Чланови стручног већа нису одржали угледне часове због новонастале ситуације јер су били 

планирани током априла и маја месеца. 

 

                                                                             Подносилац извештаја  

                                                                               Весна Kуркић    

                                                                                                                         

       Стручно веће за природне науке 

Председник струног већа: Едита Рондић 

Извештај о раду Стручног већa за природне науке 

 

Стручно веће  за природне науке чине наставници:  

Едита Рондић која је и руководилац већа у школској 2019/20. години, Милица Бандука, 

Драгиша Јаковљевић, Кријешторац Меша, Кајевић Мерсудин и Каргановић Драгана.  

-Договорено је да додатну, допунску и припремну наставу држи сваки од наставника у 

одељењима којима предаје;  

- Направљен је глобални план за све разреде;  

- Направљен је план контролних и писмених задататака за прво полугодиште; 

-Часови додатне и допунске наставе су редовно одржавани у свим одељењима али је 

посећеност била незнатна; 

-Направљен је план одржавања контролних и писмених задатака у свим разредима; 

- Усклађени су критеријуми оцењивања; 

-Анализа рада додатне и допунске, усклађивање критеријума оцењивања; 

-Припремне наставе, за ученике који су заинтересовани за таммичење није било, јер се 

такмичења нису могла одржати због увођења ванредног стања, због вируса Корона; 

-Припремне наставе, за ученике који су упућени на поправни, није било, јер није било 

ученика који су упућени на поправни; 
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-Едита Рондић  учествовала у прегледању и бодовању тестова за пријемни испит ; 

 -Израда плана рада Већа за наредну школску годину ;  

-Руководилац већа за наредну школску годину остаје исти. 

 

                                                                    Подносилац извештаја,  Едита Рондић. 

 

 

Стручно веће за физичко васпитање 
Председник стручног већа: Бајрам Козица 
 

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

 Учествовање на општинском такмичењу 

 Организација и одржавање такмичења ученика у малом фудбалу 
 Организација и одржавање пролећног кроса. 
 Организована традиционална фудбалска утакмица за школску славу 
                                                                  
                                                                        Подносилац извештаја,Бајрам Козица 
 

 
 

Стручно веће за машинство 

Председник стручног већа: Миливоје Бандука  

Током школске  2019/ 2020  стручно веће  за машинство је реализовало следеће  активности : 
 Планирање и организовање блок  наставе 

 Организовање  секција, додатне и допунске наставе 

 Покретање иницијативе за посету сајму књига, рачунарства и технике 

 Анализа расподеле кабинета и уређење кабинета  за  машинство 

 Стручно   усавршавање 

 Корелација између  предмета 

 Анализа успеха  на крају првог класификационог периода 

 Анализа израде тестова 

 Актуелна проблематика 

 Рад на педагошкој документацији 

 Анализа рада и остваривања плана и програма  

 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 2019/2020 стручно веће за електротехнику је одржало шест  седница и 

реализовало следеће активности: 

   Избор уџбеника 

   Израда наставних планова 

   Набавка наставних средстава и потрошног материјала 

   Анализа опремљености кабинета, лабораторија и радионица 

   Одлазак на сајам књига у Београду  

 Реализација додатне и допунске наставе Корелација између  предмета 

 Анализа успеха  на крају првог класификационог периода 

 Анализа израде тестова 

 Актуелна проблематика 

 Рад на педагошкој документацији 

 Анализа рада и остваривања плана и програма  

 Активности око израде завршних и матурских радова 

 Подела часова на предметне наставнике за школску 2020/2021. годину 

 

                                                                      Подносилац извештаја,Звонко Дучић 

 

 

 

Стручно веће за текстилство  

Председник стручног већа: Снежана Лазаревић 
 
СЕПТЕМБАР-Извршена подела стручних предмета на наставнике,као и подела разредних 
старешинстава.Школску 2019/2020 год.су похађали ученици 3 одељења текстилне струке-
Модни кројач.  
23.09.2019 одржана седница Стручног већа где је поднет извештај са Скупштине удружења у 
Руми 19.09.2019. 
Октобар-Реализована посета Сајму књига у Београду.,Учешће узео један члан Стручног већа. 
АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ Практичне наставе по компанијама и оспособљавање радионице 
за Практичну наставу у првом разреду која се обавља у школи,као и набавка потребних 
средстава за раелизацију наставе. 
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 следеће полугодиште. 
ЈАНУАР-Израђени оперативни планови за предстојеће месеце.Испланиране радне 
активности за друго полугодиште.Поднет извештај 13.01.2020 са сатанка Удружења 
текстилне струке у школи за дизајн –Београд. 
14.01.2020 год предате су потребна средства за текућу годину. 
ФЕБРУАР-Извршене припреме за предстојеће школско такмичење.Припремљени задаци 
,умножени. 
Урађени оперативни планови за наредни месец. 
Добијен правилник о организацији Републичког такмичења. 
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ПРОБЛЕМ НАСТАО СА ПРЕВОЗОМ УЦЕНИKА ПОчЕТKОМ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА. 
Раyматрање позива председника Удружења текстилних сшкола Меха Цамовића за учешћее 
на такмичењу текстилних школа у од 03-05.04.2020 у ТРАВНИKУ. 
МАРТ- 
-10.03.2020 На седници стручног већа поднет извештај са Педагошког колегијума,дата је 
детаљна подела блок наставе за сва три разреда. 
-Одржана су сва школска такмичења и започето је са припремом за Републичко такмичење 
од 07-09.05.2020 у Руми. 
Од 15.03 проглашено је  Ванредно стање  и  од 22.03 2020 организована је он-лајн настава. 
МАЈ –Почета припрема за реализацију И полагање Завршног испита у трећој год. 
ЈУН-Реализован Завршни испит. 
Извршена прелимиинарна подела часова за следећу школску годину.  

ЈУЛ-Обраћање школској управи за признавање првог разреда где је уписано само 11 

ученика.(телефонским путем и слањем поштом и  мејлом) 

АВГУСТ-Kоначна подела часова ,разредних старешинстава.Организација простора за 

реализавцију наставе,подела одељења у групе. 

                                                                         

 

                                                           Подносилац извештаја,Снежана Лазаревић 

 

 

5.4 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА ПРЕДВИЂЕНИМ 

ШКОЛСКИМ РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ 

 
Чланови Стручног актива за развојно планирање у школској 2019/20 били су: 

1. Небојша Јевтовић, директор 

2. Адмира Турковић, педагог 

3. Драган Чакаревић, руководилац тима 

4. Милица Бандука, наставник 

5. Анела Бекто, наставник 

6. Пурић Зоран, родитељ 

 

Стручни актив за развојно планирање је на првом састанку у августу донео План рада за 

наредну школску годину. Такође, је договорено да ће се актив састајати у току сваког 

класификационог периода. 

Сваки члан тима добио је задужење да прати реализацију одређених области и да о томе 

извештава на састанцима актива.  

Руководилац Стручног актива је упознао тим о реализованим активностима током протекле 

школске године. Актив је успешно функционисао, редовно се састајао. 

Актив је упознат да према Развојном плану и задацима који су постављени за  ову школску 

годину задржавају се исте активности (томе су придодате и нове) и потребно је редовно 
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пратити њихову реализацију. На почетку школске године потребно је подсетити чланове 

колектива на предвиђене активности, што ће урадити руководилац актива. 

Стручни актив је у другој половини августа и првој недељи септембра радио на изради 

Акционог плана за шкослку 2019/20.г.   

Следећи састанци су према плану одржани у новембру, јануару, . На састанцима се пратила 

реализација акционог плана и предлагале даље активности. Такође, разматрани су и 

извештаји о фазама у процесу самовредновања за област  –  НАСТАВА И УЧЕЊЕ. 

На састанку у јануару  2020.,  чланови актива су упознати са  реализацијом акционог плана 

по областима. Чланови актива су саопштили запажања по областима. 

- Школски програм и годишњи план рада школе-сви развојни циљеви из ове 

области су остварени. 

- Настава и учење-У великој мери је повећано коришћење савремене технологије у 

настави(коришћење мултимедијалне учионице), као и коришћење ресурса из 

окружења.Организација рада на часу се усклађује са индивидуалним потребама 

ученика.Примењују се разноврсне технике и методе оцењивања. 

- Образовна постигнућа ученика На нивоу школе је извршена анализа успеха 

(квантитативна и квалитативна) ученика на кварталним периодима. 

Идентификоване су кључне снаге и слабости у овој области што је резултирало 

дефинисањем мера за побољшање успеха ученика. Акценат је стављен на 

уједначавању критеријума што је резултирало интензивнијом сарадњом на нивоу 

Ов у циљу  размена информација између чланова ОВ. Као део обавезне педагошке 

документације наставно особље поседује Дневнике праћења напредовања ученика, 

како би процес оцењивања ученика( формативно и сумазивно оцењивање) био што 

објективнији. 

- Подршка ученицима-У школи функционише пет секција и у њих је укључен 

велики број ученика. Одржане су бројне спортске, хуманитарне активности и у 

њих је био укључен велики број ученика, родитеља, као и локална заједница. 

Организовани су програми подршке за децу из маргинализованих група и за децу 

са сметњама у развоју. Дорађени су постојећи програми и планови рада 

одељенских заједница по разредима. У  школе постоји адекватан  план подршке 

новопридошлим ученицима који пружају стручна служба, родитељи и одељенски 

старешина. 

- Организација рада школе и руковођење-све активности предвиђене за ову област 

су у потпуностиреализоване. 
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- Етос-У школи се редовно врши анализа безбедоносне ситуацијеу школи и 

извештај се подноси Наставничком већу и Савету родитеља. Континуирано се 

сарађује са Домом здравља, Црвеним крстом, Центром за социјални рад. Донетје 

нови Правилник о похваљивању и награђивању наставника и ученика. 

- Ресурси- Сачињен је план стручног усавршавања који је усвојен на седници 

Школског одбора.Пратило се стручно усавршавање запослених. Мора се додати да  

неке активности планиране Акционим планом,нису реализоване а које су се 

односиле на уређење школског дворишта. 

 

 На сваком састанку се водио запсиник. Свеска са записницима налази се у педагошкој 

служби. 

 

                                                                                           Руководилац Стручног актива 

                                                                                                          Драган Чакаревић 

 

 
 

5.5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА И ОДЕЉЕЊСКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.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. 

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 

са предметним наставницима, родитељима, стручним сарадницима школе, као и рад у 

тимовима, су у школској 2019/2020. години биле приоритетне активности одељењских 

старешина. 

Прегледом документације (разредне и матичне књиге за школску 2019/2020. 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 и стручни сарадници, посветили време и 

стручном усавршавању, и то у оквиру рада стручних већа, семинара и личног усавршавања. 

Посебно су се ангажовали за време трајања он-лајн наставе где су ревносно обављали улогу 

„катализатора“ у сарадњи са наставницима, ученицима, родитељима и стручном службом.  
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 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 позитивног 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 

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 

• 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 болестима зависности 

НОВЕМБАР 

• Припрема података за I класификациони период 

• Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима успеха и 

изостанцима у I класификационом периоду) 

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

• 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 
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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 

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 

• Сарадња са стручним сарадником 

• Рад на педагошкој документацији 

ФЕБРУАР 

• Родитељски састанак 

• Договор о организовању екскурзије/излета 

• Разговор о изостајању са наставе – узроци и предлог мера 

• Организовање акције добровољног давања крви 

• Упознавање ученика са организацијом и начином полагања матурског и 

завршног и 

• Однос младих према раду, учењу и осталим обавеза 

• Трговина људима 

 

МАРТ-ЈУН 

За време трајања он-лајн наставе евидентна је континуитрана сарадња одељенских 

старешина на релацији ученик-наставник-родитељ-педагог школе у циљу 

ефикаснијег превазилажења потешкоћа у наставном процесу као ибезболнијег 

навикавања на новонасталу ситуацију. Кординисање радом одељенске заједнице 

вршено је путем Вибер група,  телефонских разговора  као и путем порука. 

 

 

 

5.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА-ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 

 

У току шк. 2019/2020. године на пословима стручног сарадника – педагога, реализоване су 

активности у оквиру 8 области рада.  

 

-Планирањe и програмирањe образовно-васпитног рада 

У оквиру подручја рада планирање и програмирање образовно - васпитног рада поред израде 

годишњег и месечних планова рада педагога, педагог је учествовала у изради акционог 

плана, анекса Школског програма, индивидуалних образовних планова за ученике којима је 
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потребна додатна подршка у образовању, у изради евиденције за менторе и приправнике – 

плана провере савладаност програма увођења у посао приправника, припремање плана 

посете часовима, плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја, изради 

и планирању мера за унапређивање рада након анализе извештаја о успеху ученика, те 

координисала рад свих тимова који постоје у школи. Учествовала у изради садржаја 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. 
 

-Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

Праћена је реализација програма рада, одржаних и неодржаних часова, дисциплине и 

изостанака ученика као и допунског и додатног рада, вођење евиденције у дневницима рада; 

праћен је и анализиран успех и владање ученика на класификационим периодима, праћење и 

евалуација наставе (посећено је 9 часова редовне наставе); праћење рада ментора  и 

приправника и савладаности програма увођења у посао приправника (2  провере). Праћен је 

рад и напредак ученика који раде по индивидуалном образовном плану и учествовао у 

евалуацији индивидуалних планова за конкретне ученике. 

Педагог је учествовао у самовредновању две области НАСТАВА И УЧЕЊЕ - израда анкета, 

питања за интервјуе. Праћење адаптације ученика првог разреда на школску средину. 

-Рад са наставницима 

Остварена је добра сарадња са наставницима на унапређивању рада кроз: учешће у раду 

одељењских већа првог разреда које је имало за циљ праћење адаптације ученика на школску 

средину, инструктивни рад са наставницима у оквиру планирања и програмирања рада; 

израде ИОП-а; кроз помоћ у успостављању сарадње са родитељима у  пружању помоћи 

родитељима чија деца имају проблеме у учењу и понашању; кроз посете часовима ради 

стицања увида у педагошки рад и атмосферу у учионици.У току првог полугодишта 

посећено је 9 часова; остварена је сарадња са менторима и приправницима. осварена је 

сарадња са наставницима приликом посете угледних часова и анализе истих (три угледна 

часа). Одлична сарадња је остварена са одељењским старешинама у оквиру саветодавног 

рада и сарадње са родитељима ученика. Педагог је била члан комисије за проверу 

савладаности програма увођења у посао приправника за два  кандидата. 

 

Рад са ученицима  

Са ученицима се радило индивидуално и групно. Индивидуални рад је био усмерен на 

ученике са проблемима у понашању и ученике са тешкоћама у учењу. Поред повремених 

разговора са ученицима који су тренутно испољили проблеме (учење, понашање, сукоби), 

редован саветодавни рад са динамиком једном недељно/у две недеље одвијао се са 

ученицима којима су изречене васпитне мере или су биле присутни неки видови проблема у 

понашању (12 ученика). Групни рад се одвијао кроз радионичарски рад који се реализовао 

присуством на часовима одељенске заједнице у седницама Ученичког парламента. Педагог је 

био члан 2 ИОП тимова за конкретне ученика. 

 - Рад са родитељима 

Са родитељима је остварена добра сарадња. Претежно је рађено индивидуално са 

родитељима деце која испољавају тешкоће у учењу или понашању кроз индивидуални 

саветодавни рад. Поред повремених разговора који се спроводе по потреби у зависности од 

проблема редован рад по динамици једном у две/три недеље се спроводио са родитељима два 

ученика који похађају наставу по ИОП-у. Педагог је учествовала у раду Савета родитеља 
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(присуство и излагања на два састанка). Сарадњу са родитељима остварила је и кроз рад 

Тимова. 
 

- Рад у стручним органима и тимовима 

Поред учешћа у раду органа школе Наставничком већу, Одељењским већима, Педагошком 

колегијуму, педагог је радио и у следећим тимовима и активима: 

- Стручни актив за развојно планирање  – праћење и извештавање о областима, 

- Тим за инклузију и ИОП тимови за конкретне ученике у школи (2 ученика), индивидуалани 

рад са два  ученика који наставу похађају по ИОП-у; 

- Тим за заштиту ученика од насиља – присуство на састанцима тима, консулатције тима, 

сарадња са релевантним установама; није био заступљен појачан васпитни рад педагога са 

ученицима због насиља другог или трећег нивоа.  

- Тим за стручно усавршавање: вођење евиденције и писање извештаја, договор о 

предстојећим видовима стручног усавршавања, 

- Стручни актив за развој школског програма (руководилац актива) – писање Анекса, 

праћење реализације програма, праћење и анализа измена у наставним плановима и 

програмима; припрема презентације и одржавање састанка у вези са израдом новог 

Школског програма и изменама у Законима и Наставним плановима и програмима, 

координација израдом Школског програма, 

-  Педагог је учествовала на седницама Савета родитеља и Школског одбора (излагања и 

презентације).  

Такође, свој рад је реализовала кроз континуирану сарадњу са директором, секретаром 

школе. 
 

- Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима  и јединицом 

локалне самоуправе 

-Дом здравља Пријепоље-Школским диспанзером ради одржавања систематских прегледа 

као и сардња везано  за здравствено стање ученика који похађају наставу по ИОП-у. 

- Интерресорном комисијом – упућена два захтева, 

-Центар за социјани рад Пријепоље – размена информација, извештаји о ученицима;  

- Полицијска управа Пријепоље-превентивне активности, организовање предавања/трибина 

за ученике, 

-Црвени крст Пријепоље-Акција добровољног давалаштва крви, предавања за ученике, 

-Локална самоуправа Пријепоље-одељење за образовање и друштвене делатности; 

-Школска управа Ужице. 

 
- Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање 

Педагог је рад реализовао у складу са својим годишњим планом. О свом раду педагог је 

водио евиденцију кроз: дневник рада педагога, евиденцију о раду са ученицима, родитељима 

и наставницима као и кроз документацију и евиденцију за праћење образовно-васпитног рада 

(протоколи за праћење наставе, упитници за истраживање, табеле за успех ученика и 

реализацију рада – редовна, додатна, допунска настава, такмичења). 

У току школске године присуствовао је на три облика стручног усавршавања изван установе:  

Семинар: ,,Систем осигурања квалитета у процесу самовредновања“; реализатор семинара 

Школска управа Ужице; 

Семинар: ,,Остваривање нових програма наставе и учења у општем и средњем обрзовању 

орјентисаних на исходе“реализаторсеминара ЗУОВ, 
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Семинар:,, Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела“, 

реализатор семинара Академија Филиповић 

 Унутар установе: истраживање, радионице за ученике, присуство на три угледна часа. 

                                                                    

                                                                    Поднослилац извештаја: 

                                                                 Адмира Турковић, педагог школе 

 

 

5.7 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА  

  

У току школске 2019/2020. године послове библиотекара у Техничкој школи су обављали  

Чичић Сабира са 10% норме, Стељић Милијана са 20% норме и Дучић Ацо са 20% норме . У 

складу са постојећим бројем одељења у Школи укупна норма на пословима библиотекара је 

износила 50%. 

 

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, Дом здравља Пријепоље за посету стоматолошке службе у циљу 

превентивог прегледа ученика 01.10.2019. године, Црвени крст за акције добровољног давања 

крви 07.11.2019. године. 

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 14313 наслова. У току претходне школске године Библиотеци је 

поклоњено 66 књига. Куповине нових књига није било због недостатка финансијских 

средстава. 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: 

                                                                             Сабира Чичић 

                Ацо Дучић 
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5.8 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Педагошки колегијум је имао за циљ повезаност стручних тела у школи, као и помоћ 

директору у континуираном праћењу свих активности. Током школске године одржано је 

седам састанака. Педагошки колегијум се бавио бројним питањима везаним за рад школе у 

школској 2019/20, од којих издвајамо:  

 

 Безбедност ученика и запослених у школи, 

 Планирање стручног усавршавања запослених, 

 Самовредновање рада школе, 

 Реализација Годишњег плана рада, 

 Организација прославе Савиндана, 

 Анализа рада Тима за самовредновање, избор области за самовредновање за наредну 

школску годину. 

 Анализа рада Тима за инклузивно образовање; 

 Посета Сајму књига,  

 Осигурање квалитета и унапређење васпитно образовног рада, 

 План надокнаде часова од 18-22 фебруара 2020., 

 Педагошко инструктивни рад, 

 Организација рада школе за завршетак другог полугодишта школске 2019/20 године, 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 2019/20., 

 Анализа завршних и матурских испита, 

 Анализа уписа ученика у први разред, 

 Подела часова на предметне наставнике, 

 Предлог разредних старешинстава, 

 Избор руководиоца стручних већа, 

 Организација наставе за школску 2020/21 по препоруци Министарства просвете. 

 

Педагошки колегијум је имао улогу „катализатора“ свих инструкција и препорука које је 

школа добијала од ресорног министарства у циљу функционисања наставног процеса у доба 

пандемије.  
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6 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА РУКОВОДЕЋИХ 

ОРГАНА 

6.1 ШКОЛСКИ ОДБОР 

Чланови школског одбора у 2019-2020 били су: 

 

Име и презиме Овлашћени предлагач 

Рондић Алиса Скупштина општине 

Фејзић Семир Скупштина општине 

Зиндовић Владимир Скупштина општине 

Вања Љујић Наставничко веће школе 

Ровчанин Мевлудин Наставничко веће школе 

Сабира Чичић Наставничко веће школе 

Суљевић Метка Савет родитеља 

Ћировић Горица Савет родитеља 

Томовић Миланко Савет родитеља 

 

 

           Председник Школског одбора: Мевлудин Ровчанин 

 

6.2 ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

  

 Школски одбор ради на основу одредаба, чл. 115.-119.  Закона о основама система 

образовања и васпитања. Школски одбор ради и одлучује у складу са Правилником о раду 

Школслог одбора Техничке школе Пријепоље. За школску, 2019/2020. год. Школски одбор је 

одржао 4 ( ч е т и р и ) седнице  на којима су разматрана и одлучивано о  следећим  

питањима: 

 Усвајање Извештаја о успеху  и резултатима рада  Школе за предходну школску, 

2018/2019 год, 

 Доношење Плана рада Школе за школску, 2019/2020. год, 

  Анализа успеха и дисциплине ученика на првом и другом  класификацином периду 

школске, 2019/2020. год. 

 Разматрање предлога акционог плана за ШРП Техничке школе Пријепоље, 

 Избора области за самовредновање у школској, 2019/2020. год. 

 Усвајање Извештаја централне пописне комисије о извршеним пописима имовине и 

обавеза Школе за 2019. год. 

 Доношење Финансијског плана Школе за 2020. год. 

 Доношење Плана јавних набавки Школе за 2020. год. 

 Усвајање Финансијског извештаја  Школе за 2019. год 

 Разматрање навода поднеска Републичког просветног инспектора по питању 

анонимно поднете пријаве  Школи од, 10. 02. 2020. год. 

                                                    

 Извештај поднела 

                                                                     Секеретар школе  Мира Новосел 
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6.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА- ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

Директор школе је своје активности спроводио на основу Закона о о основама система 

образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр. 72/09:52/11, 55/13 и 88/2017) и на основу 

Правилника о Стандардима компетенција директора установе (Сл. Гласник РС бр. 38/2013). 

и на основу Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. 

 Свој рад директор је спроводио у оквир у шест  области рада и то: 

 руковођење васпитно-образовним процесом у школи;  

 планирање, организовање и контролу рада установе;  

 праћење и унапређивање рада запослених;  

 развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатом и широм заједницом;  

 финансијско и административно управљање радом установе;  

 обезбеђивање законитости рада установе 

 

У прилогу је табеларни приказ активности које је директор обављао у школској 2019/20 

години. 

Врста делатности Врста послова 

Време 

реалиа-

ције 

Сарадници 

1) планирање и 

организовање 

остваривања 

програма 

образовања и 

васпитања и свих 

активности 

установе;  

Ова функција огледалала  се кроз праћење Закона, Прописа и 

Правилника за рад у нашој школи, унапређење међуљудских 

односа код запослених у 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 2019/20. 

годину и Извештај о остваривању годишњег плана рада школе 

за претходну школску годину. Оба документа презентована су 

Наставничком већу, Савету родитеља и дати су на усвајање 

Школском одбору. План и програм рада директора за 

школску 2019/2020. годину .Учествовао сам у изради Анекса 

школског развојног плана  и координирао приликом израде 

осталих планова у школи и то: Развојног плана за 2019/20.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 

Континуир

ано 

Секретар 

школе 

 

Педагог 

 

 

 

Наставници 

 

 

Родитељи 

Ученици 

 

 

Чланови 

тимова и 

стручних 

већа 

 

 

 

 

секретар школе 

педагог 

шеф 
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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.  

рачуноводства 

 

 

 

 

 

 

 

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 кључној области Настава и 

васпитање. 

 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 

ПУ Пријепоље, школским полицајцем, Водио сам 

рачуна о примени  Правилника о примени Протокола 

о заштити ученика од насиља, 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. 

Континуир

ано и 

током 

првог 

полугодиш

та 

Тим за са 

самовредно 

вање 

 

ПУ 

Педагог 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Директор и 

Наставници. 

 

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 

  

Континуир

ано 

 

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 о финансијском 

пословању школе 

 доносио одлуке о покретању поступака јавних 

набавки.  

 

Континуир

ано 

Шеф 

рачуноводства 

 

 

секретар 

школе 

5) сарадња са 

органима јединице 

локалне 

самоуправе, 

организацијама и 

удружењима;  

 

 сарађивао са ЛС Пријепоље по питању рада школе и 

сарадње локалне самоуправе на свим нивоима. 

 Са Црвеним крстом Пријепоље 

 Домом здравља општине Пријепоље, општом 

болницом 

Континуир

ано 

 

представницим

а 

организација 

и удружења 

 

6) организовање и 

вршење 

педагошко-

 Педагошко-инструктивни и саветодавни рад огледао 

се кроз помоћ наставницима на припремању 

образовно-васпитног рада (измене у наставном плану 

Континуир

ано 

Наставници 

Педагог 
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инструктивног 

увида  и праћење 

квалитета 

образовно-

васпитног рада и 

педагошке праксе 

и предузимање 

мере за 

унапређивање и 

усавршавање рада 

наставника и 

стручног 

сарадника;  

 

 

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 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 

континуирану  сарадњу са: педагогом школе, 

организаторима практичне наставе, 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. 

 

 

 

 

Тим за  

Инклузивно 

образовање 

 

Савет 

родитеља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 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  
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система 

образовања и 

васпитања и 

недоличног 

понашања 

запосленог и 

његовог 

негативног утицаја 

на децу и ученике; 

Ученици 

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 

 

За време трајања он-лајн наставе директор је имао посебан ангажман око организације 

наставног процеса у ванредним условима. Ангажман се огледао у ледећим активностима: 
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1.Сарадња са наставницима , педагогом, секретаром, организатором практичне наставе, 

рачуноводственом  службом; 

2. Континуирано праћење реализације активности у домену наставе путем  Вибер група, Гугл 

учионице; 

3. Сарадња са Школском управом Ужице; 

4. Имплементација инструкција прослеђивних од стране ресорног Министарства у домену 

функционисања наставног процеса за време епидемије Ковид-19,; 

5. Организовање одржавања хигијнско/техничких услова у школи; 

6. Спровођење неопходних мера превенције,заштите и сузбијања ширења епидемије Ковид-

19; 

6. Организовање полагања поправних,завршних/матурских испита; 

7.Организовање испита за ванредне ученике; 

8. Организовање рада Педагошколг колегијума и рад седница Наставничког већа. 

 Директор школе је извештај о раду директора поднео два пута у току школске године, први 

пут 14.фебруара 2020.године и други пут 15.септембра 2020.године.  

                                                                                               

                                                Директор школе, Небојша Јевтовић 

  

 

 

 

6.4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

 

Координатори практичне наставе у школској 2019/2020. 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; 
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- 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. 

-учествовали у организацији рада и спровођењу мера заштите од ширења заразне болести 

Ковид 19. 

-реализовали упис ученика кроз платформу е-упис 

-ажурирали податке кроз информациони  систем Доситеј. 

 

                                                               Извештај поднели ОПН 

                                                          Изудин Земанић и Звонко Дучић 

 

 

 

 

 

6.5 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. Ученички парламент  је током  школске 2019/2020. године  заседао 

четвртком од 13:10 – 13:50 часова, поштујући динамику и програм рада који је донет на 

првој седници. 

Све записнике са седница евидентирала је записничар Шачић Елмина (2/2 одељење). 

Свеска записника је код педагога школе.Председник Ђачког парламента је била ученица 

Валентина Пјановић (4/2 одељење), док је за заменика изабранТурковић Емир (3/2 одељење). 

Разноврсне активности допринеле су укључивање ученика у рад  Школског одбора 

без права  гласања, али са правом дискусије. Предлози, похвале и ажурност нису  изостајали. 

Ученици су са пуно ентузијазма пратили реализацију свих активности. У наставку ћемо 

представити неке од најзапаженијих: 
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- Сачинили смо план и програм рада  и изабрали руководство Ученичког парламента, 

као и представнике у раду Школског одбора,  Самовредновања рада школе-, као и члана  

ШРП-а. 

- Ишли смо на разна предавања и едукације у организацији Тв Форума; 

- учествовали у Еколошкој акцији ,,Волим Пријепоље“ 

-Покретање хуманитарне акције за ученика наше школе Дамира Камберовића, који се 

налазио на стационарном лечењу у Београду. Том приликом су прикупљена средства у 

износу од 87.000 РСД;  

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

            Слушали смо предавање о „Активизму младих„.у организацији Тв Форум, предавач је 

био социолог Демир Мекић; 

- Имали смо радионицу вербалне и невербалне комуникације као и радионицу на тему 

,,Превенција вршњачког насиља“ предавач је била педагошкиња наше школе, Адмира 

Турковић, 

-Израдили смо пано за дан заљубљених, презентацију УП, пано о толеранцији... 

 -Ученици су учествовали у припреми програма и школске славе Свети Сава. 

Председник и заменик Ученичког парламента су ломили славски колач 

-Ученички парламент је редовно пратио ажурираност огласне табле у школи  

- Актуелна тема око ескурзија  вођена је  око маршруте, али екскурзија, нажалост није 

реализована због тренутне епидемиолошке ситуације 

О свему што смо навели постоје  фото и видео снимци, као и записници, ажурирана 

фејсбук станица школе, као докази о успешно реализованом плану и програму Ученичког 

парламента. 

Сарадња одељенских старешина, директора школе, педагошке службе, предметних 

наставника, помоћних радника није изостајала на свако наше обраћање њима. 

 

6.6 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; 

• Посете позоришним представама; 

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

4.децембар-ослобођење Пријепоља; 

• Учешће на спортским такмичењима, 

• Посета Сајму  књига 



 55 

• Организовање програма поводом Школске славе; 

• Афирмација рада школских секција; 

•Сарадња са предузећима у циљу реализације практичне наставе и наставе по дуалном 

систему образовања; 

• Припрема и реализација презентације школе и образовних профила ученицима осмог 

разреда у општини и шире; 

• Учешће у емисијама локалних медија у циљу промоције школе; 

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

корисника; 

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

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

 

6.7 АКТИВНОСТИ У САРАДЊИ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ 

 

Дугогодишња и разноврсна сарадња ученика наше школе са Црвеним крстом, 

настављена је и ове године кроз активност Добровољно давалаштво крви. У јесењој акцији 

17 матураната дало је крв.  После сваке одржане акције добровољног давалаштва уручене су  

Захвалнице и књижице новим даваоцима крви и пригодан поклон у виду спортске мајице . 

6.8 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 следећим активностима: 

-хуманитарној акцији за децу оболелу од рака, удруженје Нурдор.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 сав прикупљени новац је 

дониран удружењу Нурдор. 

 - 16 дана активизма у борби против насиља над женама, 

-  Партиципација младих са хендикепом, 

6.9 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 ученика одржана је добра сарадња са школским 

полицајцима. У школској 2019/20 није забележен ни један тежи облик насиља у школи. 

Постојала је континуирана сарадња на релацији школски полицајац- педагог- директор 

школе. Школски полицајци су присусвовали на два ванредна родитељска састанка у циљу 

упознавања родитеља са изменама у Кривичном закону , као и по питању безбедности 

ученика у школи. 
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6.10 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА 

 

Извештај о раду рецитаторске секције 

Рецитаторска секција је у школској  2019/20 године формирана у септембру месецу. Активно 

је радила до средине марта месеца  и проглашења ванредног стања у нашој земљи. 

 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. За учешће на такмичењу рецитатора у организацији 

Библиотеке ,,Вук Караџић“ припремала се ученица Јелица Матовић, но нажалост ово 

такмичење је због епидемиолошке ситуације у нашој земљи отказано, 

На каснијим часовима секције радило се на увежбавању дикције. Секција је бројала 15 

чланова, а састанци су одржавани по потреби. 

                                                     

                                                                    Руководилац секције, Светлана Мандић 

Извештај о раду информатичке секције 

Како је и планирано у оквиру Годишњег плана рада за школску 2019/2020. годину, Секција 

за рачунарство и информатику формирана је крајем месеца септембра. Чланови секције у 

овој школској години били су ученици трећег и четвртог 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 до ванредне ситуације 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 пружању подршке ученицима којима је она била потребна током 

он лајн наставе.                                                           

                                                                       Руководилац секције, Мевлудин Ровчанин 
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Извештај о раду секције малог фудбала 

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

школске 2019/2020 године. 

Након одабирања и пријема нових чланова секције, одржано је 10 часова. 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.  

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, Бајрам Козица 
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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 6.часова. Реализација часова била је отежана 

због преласка на одржавање наставе на даљину. 

16. сетембар,   реализовано је  формирање секције и упознавање ученика са планом рада 

секције 

30. септембар, реализовано предавање на тему „ Штедимо енергију“  

14. октобар , реализована радионица на тему „ Рециклажа“ 

Ученици су израдили пано који показује значај и предности рециклаже. Пано је окачен у 

холу школе. 

4. новембар, формирана је еколошка патрола која је обишла локације у граду које би могле 

бити очишћене у великој еколошкој акцији која је планирана да се изведе у предстојећем 

периоду.  

23. новембар, реализована је велика еколошка акција чишћења обала река Лима и 

Милешевке. Акција је спроведена у сарадњи са Економоско- трговинском школом и 

канцеларијом за младе Општине Пријепоље. Акција је имала велики успех и одзив је био на 

завидном нивоу. 

2. децембар, реализована је радионица  поводом 1. Децембра светског дана борбе против 

СИДЕ 

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 

 

6.11 ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 

 

Узимајући у обзир ситуацију у којој се реализовала настава у школама на територији наше 

земље у ванредним околностима, ученици нису могли узети учешће на бројним 

такмичењима, јер се иста нису ни одржавала. Једина такмичења која су се реализовала до 

почетка ванредних околности су била: 

 општинско такмичење из историје (такмичари су били ученици 2. разреда Анђела 

Цмиљановић 1. место и Богдан Шундек 2 место). 

 

 Такмичење у малом фудбалу где су ученици наше школе освојили прво место.  

 



 59 

6.12 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 
 

Стручни тим за ИО је током школске 2019/2020. реализовао  планиране програмске 

задатке и активности којима се остварује подршка ученицима на начин који доприноси 

њиховом развоју и учењу у складу са могућностима. Наставни радници информисани су и 

упознати са конкретним потребама у школи за додатном подршком у раду са појединим 

ученицима. Родитељи и ученици на састанцима одељења упознати са ИО од стране 

одељењских старешина, а  Школски одбор и Савет родитеља упознајући се са Годишњим 

планом рада школе.  

Стручни тим за ИО одржавао је редовне састанке  у циљу утврђивања потреба за 

додатном образовном подршком и праћења реализације ИО у школи.Тим је пружао 

инструктивну подршку свим наставним радницима који раде додатну образовну подршку са 

ученицима. 

Пред почетак школске године (август 2019) организован је састанак Тима за ИО, ради 

израде Плана рда Тима за ИО. У септембру месецу извршена је идентификација ученика за 

које је потребно да се ради индивидуални образовни план на основу претходних евалуација 

ИОП тимова. Именовани су сви чланови ИОП тимова који су радили планове за ученике. На 

предлог Стручног тима за ИО, одобрен број ИОП-аусвајан је од стране педагошког 

колегијума. У другој половини октобра организоване су ванредне седнице ОВ II3 и III4 

разреда у циљу информисања чланова ОВ о свим специфичностима ученика у одељењу за 

који је потребна додатна образовна подршка, као  и потреба за индивидуализацијом у раду са 

појединим ученицима. 

Вредновање  рада са ученицима који раде по ИОП-у и предлозима за даљи рад, ИОП 

тимови су радили пред крај првог полугодишта. СТИО је на основу ових резултата 

вредновања, дао директору школе предлог одлуке о наставку примене ИОП-а;  одобрен број 

ИОП-аусвајан је од стране педагошког колегијума. 

Ученици са којима се ради додатна образовна подршка укључивани су у све школске 

ваннаставне активности у складу са својим могућностима и интересовањима. 

Када су у питању даровити ученици, нема идентификованих ученика за ИОП3; рад са 

ученицима који су талентовани и имају посебна интересовања за поједине наставне области, 

остварује се углавном кроз додатну наставу и  кроз припрему за такмичења. 

Чланови СТИО и ИОП тимова сарађивали су са релевантним институцијама и 

стручњацима у граду у циљу израде планова и стратегија рада са ученицима (Школска 

управа Ужице, Локална самоуправа, Центар за социјални рад). 

И у овој школској гонини ученици који похађају наставу по ИОП-у имали су личног 

пратиоца – оснаживање и подршка за достизање већег степена укључености у в.о. процес. 
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Од марта месеца када се са непосредног облика наставе прешло на он-лајн наставу 

изузетна посвећеност је била усмерена ка овим ученицима и њиховим породицама.Педагог 

школе, одељенске старешине као и лични пратиоци остваривалаи су континуирану сарадњу 

са овим ученицима. Подршка се огледала у прилагођавању наставног материјала, штампања 

истог и достављања на кућну адресу. Подршка се огледала и у помоћи породицама у изради 

домаћих задатака. 

Записници са састанака, евиденција и документација о ученицима са којима се ради 

додатна образовна подршка редовно се води и чува. 

 

Закључак  СТИО : 

- Већина ученика којима је пружена додатна образовна подршка остварила неку врсту 

напретка (у евалуацијама планова наведени исходи које је ученик потпуно или 

делимично усвојио, као и исходи којима је ученик само делимично или их није 

уопште остварио по појединим областима). 

- По предлогу свих ИОП тимова наставити рад по ИОП1 за  ученика из одељења II3  у 

наредној школској години, пратити рад ученика са којима се ради индивидуализација и по 

потреби укључити у наредни ниво дадатне подршке. 

 

 
                                                               Координатор Тима за ИО, Адмира Турковић 

 

  

6.13 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ У РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

Тим за самовредновање именован одлуком директора за школску годину: 2019-2020. 

Сенита Бјелак Наст. ел.гр.пр Руководилац тима 

Адмира Турковић Педагог Члан 

Ацо Дучић Наст. ел.гр.пр Члан 

Милијана Стељић Наст. Енглеског Члан 

Горица Ћировић Родитељ Представник Савета Родитеља 

Валентина Пјановић Ученик Представник Ученичког парламента 

Тим формиран одлуком директора школе у августу 2019. када је и одржан први 

састанак тима (31.август 2019.). За руководиоца тима је одлуком директора именована 

Сенита Бјлелак.  У септембру месецу одржана су два састанка Тима (20 и 27.септембра) на  
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којима су анализирани Извештаји из претходне године, урађен План рада тима за 

самовредновање као и План самовредновања, извршена избор чланова из реда родитеља и 

ученика.  

Област која је изабрана за вредновање за школску 2019/20.годину је: НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ 

На другом састанку тима одржаном 30.10 2019. г. одређена су задужења унутар тима по 

питању процеса самовредновања, као и динамика самовредновања. Сви чланови тима ће, 

према договору, бити укључени у процес самовредновања (анализа протокола, попуњавање 

чек листе, акциони план, писање извештаја...).  

На трећем састанку тима који је одржан у децембру 24.12. 2019. године, педагог 

школе је саопштио податке до којих се дошло анализoм часова, односно протокола за 

посматрање школских часова. Чланови Тима су изнели јаке и слабе стране часова и шта би 

био предлог за унапређивање слабих страна. Након тога прешло се на попуњавање чек листе 

и одређивање степена присустности појединих индикатора у настави (остварено у 

потпуности, делимично или није остварено). Након чекирања договорено је да детаљно 

попуњавање чек листе ураде чланови који су за то одређени на претходном састанку и да 

искористе све информације са овог састанка.  

Самовредновање дате области се одвијало према  предвиђеном плану и програму Тима за 

самовредновање. 

 

 
                                                           Руководилац Тима за самовредновње, Сенита Бјелак 

 
 

6.14 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

Имајући у 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 програма професионалне оријентације, посебна пажња усмерена је на 

припремање за даље школовање као и улазак у свет рада. 

На почетку  школске године формиран је Тим за професионални развој ученика. Тим 

је израдио детаљан план активности. Схватајући посебан значај каријерног вођења, 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, 

 Саветовање при избору будућег занимања. 

Професионално саветовање је један од аспеката који је рализован у току редовне 

наставе, на часовима одељенског старешине. 
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Са ученицима четвртих разреда педагог је у сарадњи са наставником Грађанског васпитања 

реализовао радионице на тему професионалне оријентације под називом 

„Почетак правог пута“, с циљем подстицања на размишљање о избору будућег занимања, 

информисања о потребним знањима и вештинама (за изабрани факултет како би појачали 

рад у тим областима), могућностима запослења и сазнања шта заправо значи бавити се 

одређеним занимањем у свим његовим аспектима. На часовима одељењске зајенице ученици 

других разреда су били у ситацији да 

слободно дискутују и размењују информације из ове области. Тежиште је стављено на 

самопроцену њихових правих способности и пружању информација на којим интернет 

адресама могу добити помоћ како да на основу својих интересовања и пособности одаберу 

факултет. За рад на чаовима одељењске заједнице коришћени су материјали Београдске 

отворене школе прикупљени на семинару под називом “Каријерно вођење и саветовање“. 

 

На часовима грађанског васпитања је по Програму рада једна од тема: “Планирање 

каријере и улазак у свет рада“. Овoј теми посвећено је десетак часова и у оквиру ње 

обрађено је: 

 Самопроцена способности и вештина уз помоћ Холандодових типова 

 Писање: СВ-ија (аутобиографије); Мотивационог писма; Писма препоруке и 

пропратног писма приликом тражеља посла или конкурисања за даље школовање, 

 Разговор са послодавцем, 

 Тражење информација значајних за професионално образовање  

Ученици завршних  разреда нажалост, нису због епидемиолошке ситуације били у прилици 

да ураде Тест професионалних интересовања и способности у Националној служби 

запошљавања код психолога Данке Коњокрад.  

 

 

6.15 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА ШКОЛЕ 

 

 

Тим је радио у саставу: 

 

1. Небојша Јевтовић.директор 

2. АдмираТурковић, педагог 

3. Едита Рондић, руководилац тима 

4. Драгиша Јаковљевић, наст. 

5. Сенада Ружић наст 

 

У току 2019/2020. школске године директор се интензивно бавио личним стручним 

усавршавањем у области организације и руковођења школом . Семинари, обукеи радни 

састанци (активи директора) као и сарадња са Школском управом у Ужицу. 

Наставници су, такође, радили на личном професионалном знању. На састанцима 

Стручних већа израдили су планове стручног усаваршавања. У складу са могућностима 

школе прошли су едукације које су организоване у школи, и семинаре организоване у оквиру 

Јануарских сусрета просветних радника у Београду, а наставници који раде са 
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првим разредима у подручју рада Електротехника и Општеобразовна група предмета прошли 

су „Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“ 

организоване он лајн због тренутне епидемиолошке сизуације.У области екстерног 

усавршавања, такође је реализован семинар  

Наставници који раде у две и више школа били су прилици да прођу семинаре које су те 

школе организовале за своје раднике.  

Прецизни подаци о стручном усавршавању настаника на нивоу стручних већа могу се, 

такође, наћи у Годишњем извештају Тима за стручно усавршавање,док се евиденција 

појединачног стручног усавршавања наставника налази у Портфолију наставника (лична 

документација наставника). 

Промоција школе је један од задатака овог Тима који је на листи приоритетних 

како би се обезбедио довољан број заинтересованих ученика за упис у нашу школу и како би 

свршени осмаци били правилно информисани о смеровима које школа уписује. 

Негујући сарадњу са локалном Телевизијом Форум промовисани су успешни ученици. 

Традиционално је снимљена репортажа о ученику генерације.   

Сајт Школе је постављен 2007. године и сваке године Тим за ажурирање сајта 

ажурира предвиђене рубрике са валидним подацима и занимљивостима из живота школе. 

Тим за промоцију школе и сарадњу са друштеном средином пропратио је културна 

дешавања на нивоу града и шире у којима су наши ученици узели учешће (од прославе. Дана 

ослобођења Пријепоља, преко песничких сусрета и ликовних манифестација до учешћа на 

Светосавским академијама).  

Руководство школе, уз свесрдну помоћ Наставничког већа, се залаже да се направи 

адекватна подела обавеза на основу стручности, знања и способности на чему треба и даље 

истрајавати. 

Сваког септембра радници примају решења o 40-часовном радном времену. 

Реализација активности из Школског развојног плана, планирана је Годишњим 

планом рада школе у плановима тимова за самовредновање по областима квалитета, а 

реализују их радници школе у сарадњи са тимовима. Реализација планираних активности 

прати се и координатори тимова уредно извештавају све интересне групе најмање два пута 

годишње. Поред тимова за самовредновање предвиђених области квалитета, вреднују се и 

остали сегменти рада школе тако што су формирани тимови за планирање активности 

њихово праћење и вредновање. 

У школи постоји и функционише тимова којима су обуваћени сви наставници школе, а 

подршку у том послу имају од осталих радника, родитеља, ученика и представника локалне 

закеднице. 

Демократска и праведна подела активности свим члановима тимова постиже се 

заменом координатора једном годишње, тако да су сви чланови у прилици да буду 

координатори, извештачи и чланови. 

Како би се побољшала тимска и индивидуална ефикасност у раду потребно је даље 

радити на унапређењу  Правилника о награђивању запослених у школи. Мали корак у том 

правцу је начињен доношењем истог правилника али су неопходне додатне измене у истом. 

Укључивање људских ресурса средине како би се реализовали заједнички циљеви 

(родитељи, школски одбор, локална заједница) је сфера у којој се Школа делимично сналази. 

Треба нагласити квалитетну сарадњу са: локалном телевизијом, полицијом ,Домом здравља, 

Домом културе, библиотеком, Црвеним крстом... такође, и широке могућности које 

пружа/захтева реализација пројектне наставе.  
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Подстицање отворености и поверења за промене и иновације у школи уз подршку, 

охрабрење и стимулацију наставника који примењују савремене методе и технике у 

настави увелико зависи од Правилника о награђивање запослених у школи , од става 

руководства школе преме том сегменту рада и 

стимулације и подршке саветника из школске управе. Постојање адекватне литературе, 

уџбеника и техничких средстава који су неопходни за реализацију иновација увелико 

диктира темпо увођења новина и иновација. 

У циљу обезбеђивања квалитета рада школе и њеног развоја реализује се самовредновање 

рада у установи. У току 2019/2020. школске године област која је реализована је Настава и 

учење. Резултати самовредновања могу се наћи у извештају рада овод тима. На сеницама 

Наставничког већа координатори тимова су презентовали добијене резултате. 

 

                                                                                   Координатор тима 

                                                                            Адмира Турковић, педагог школе 

 

 

 

6.16 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 

 

У области здравствене превенције ове школске године реализоване су следеће 

активности 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 преглед ученика првог и 

трећег разреда.  

Организована је јесења  акција добровољног давања крви у којој су учествовали 

пунолетни ученици, као и други облици хуманитарних акција у сарадњиса Ђачким 

парламентом. 

У циљу превенције делинквентног понашања и упознавања ученика са законском 

регулативом и решавањем конкретних проблема и ове школске 2019/2020. 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.  

Поред свакодневног присуства школског полицајца у просторија, на 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. 

 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. 

У склопу активности поводом обележавања Дана борбе против сиде (01. децембра) 

посебно је указано на везу између ове опаке болести и употребе дрога. 
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Одржавани су родитељски састанци на ову тему. Овако сазвани родитељски 

састанци имали су за циљ да „позову“ родитеље на повећан опрез и будност, те да их 

алармирају у својим породицама и интензивирају разговоре на ову тему. 

У оквиру реализације часова одељењског старешине и часова одељењске заједнице 

планиране су активности са ученицима на тему превенције употребе дрога. Из Школске 

управе Ужице прослеђен је допис: „  Министарство здравља, Мониторинг центар за дроге и 

болести зависности је преко свог партнера у Систему раног упозорења у случају нових дрога, 

Министарства унутрашњих послова, добило је обавештење о заплени 5-Fluoro-CUMYL-

P7AICA, SGT-263, у количини 0,30 g (биљна мешавина зелене и светлозелене боје), од 

стране управе полиције Београд.“ 

Одржавани су родитељски састанци на ову тему. Овако сазвани родитељски 

састанци имали су за циљ да „позову“ родитеље на повећан опрез и будност, те да их 

алармирају у својим породицама и интензивирају разговоре на ову тему. 

Како се ради о новој супстанци, школа је преузела низ активности у циљу упозоравања 

ученика на могућност појављивања ове нове дроге. Наиме, ефекат синтетских канабиноида 

су врло слични ефектима марихуане, али имају преко 100 пута јаче дејство и запажају се 

дестак минута после конзумирања. 

Ипак, највише активности је било у оквиру хемије. 5F-CUMIL-P7AICA (такође 

познат као CUMIL-5F или SGT-263) је пиридин-3-карбоксамид (према IUPAC 

номенклатури) на бази синтетичког канабиноида који се продаје као дизајнерска дрога. На 

основу тога природно је било да се највећа пажња новој супстанци посвети на часовима 

хемије и грађанског васпитања  

 
 

6.17 ИВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

У току школске 2019/2020. године Тим за заштиту  ученика од насиља , злостављања 

и занемаривања је радио у следећем саставу:  

 

 1. Небојша Јевтовић  , директор школе 

2. Адмира Турковић, педагог  

3. Весна Куркић, руководилац тима 

4. Снежана Лазаревић, наст. 

5. Сенада Зекић, наст. 

 

На првом састанку у септембру месецу се радило на изради Плана рада Тима. 

Договорено да ће окосница акционог плана бити превентивно деловање усмерено ка 

свим циљним групама: ученицима, родитељима и наставницима.  

 

       Други састанак се одржао 14.11.2019 године, на дневном реду су се   разматрала 

следећа питања: Разматрање извештаја у школској 2018/19; Процена безбедности 

ученика,Анализа акционог плана. 

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 
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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. 

 

У првом полугодишту 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 

наставници су упознати на седници Наставничког већа. Педагог шкое је кроз 

презентацију упознао представнике Ђачког Парламента са изменама и допунама 

Правилника о доскриминацији ученика у школи.  

                                                         

                                                                             Подносилац извештаја, Весна Куркић   

 

6.18 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

 На састанку Тима за међупредметне компетенције договорено је  да се у школској 

2019/20 години реализује пројектна идеја из подручја рада Машинстава. Предложена 

тема је била: Прорачун и конструкција универзалног помоћног прибора за бушење, 

брушење и сечење. Тема је одабрана са циљем да се повежу садржаји из више предмета у 

области Машинства, а од општеобразовни предмета корелација би се направила са 

предметима Математика и Рачунарство и информатика.. 

Циљ пројекта је да ученици стекну неопходна знања да овладају Прорачун и 

конструкција универзалног помоћног прибора за бушење, брушење и сечење, 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. 
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Исход: ученици ће основна теоретска знања која су стекли о Прорачун и конструкција 

универзалног помоћног прибора за бушење, брушење и сечење кроз Пројектну наставу 

представити практичном реализацијом израдом неког модела.. 

Операционализовани исходи: ученици ће се оспособити да самостално прикупе потребне 

податке, осмисле и реализују паное помоћу којих ће објаснити радпојединог прибора, 

знаће да примене већ усвојена знања из Информатике и Примене рачунара у области 

машинства на реализацију мултимедијалне презентације, примене већ усвојена знања из 

Практичне наставе на конкретну реализацију, оспособе се да презентују податке до којих 

су дошли реализацијом Пројекта. 

 Планирано је да се Пројекат реализује у другом полугодишту, али нажалост због 

ванредне ситуације у нашој земљи овај пројекат није реализован.Идеја је остала на 

нивоу теоријске замисли.  

                                                                               

                                                                            Подносилац извештаја 

                                                                            Адмира Турковић, педагог 

 

   

6.19 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТИМА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У ШКОЛИ 

 

У школској 2019/2020. 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, наст. 

3.Славица Вукашиновић, наст. 

4.Драган Чакаревић, наст. 

5.Вања Љујић, руководилац тима 

6.Сенада Ружић , наст. 

 

 

На основу плана рада Тима за Дуално образовање, месец  Септембар је  био веома стресан за 

поједине чланове тима. По плану смо имали  поделу часова у оквиру 40-то часовне радне 

недеље. На редовном састанку актива председница  је изнела договорену поделу часова 

између чланова актива. Међутим, директор и координатор, који прави распоред часова, су  

извршили поделу наших часова по њиховом нахођењу. Наставници теоријских стручних 

предмета су добили 100% норму, док су наставници Практичне наставе добили по 125 % 

норме.Остао је висак од 48 % Практичне наставе, за који је директор планирао да држи 

наставник машинске Практичне наставе. На овај план директора ми смо реаговали  и 

тражили да се ангажује још један наставник Практичне наставе –текстилац ,или да се због 

компликација поделе и организовања ,часови поделе наставницима теоријских  стручних 

предмета. 

На седници Наставничког већа одржаној 16.09.2019,кулминирала је нетрпељивост  

директора Небојше Јефтовица и координатора Звонка Дучића,на којој су вређали и 

понижавали  поједине чланице текстилног актива. 
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На такво понашање уследиле су, по протоколу, Пријаве за дискриминацију,омаловажавање и 

вређање (Пријава заведена под бр.107 од 23.09.2019) 

Такође,извршен је прекршај Споразума о коришћењу опреме за компјутерско моделирање  

који је сачињен 23.09.2015 год.Уследио је ванредни састанак са представницима 

Kластера,где се директор извинио за повреде Споразума Нагласио је да се Споразум мора 

поштовати и да се настави са даљом сарадњом (записник ). 

На састанку  Актива и директора са његовим најближим сарадницима ,одржаном 25.09.2019 

разговор вођен о Пријавама за дискриминацију, вређање и омаловажавање. 

19.11.2019  Седница Наставничког већа,на којој је координатор Звонко Дучић театрално 

поцепао Пријаву пред свим члановима наставничког већа .Претио је појединим чланицама 

Тужбом за  психичко малтретирање. АПСУРД,уместо да се он извине текстилкама,он је и  

даље претио!!! 

У претходним месецима (октобар,новембар,децембар) вршене редовне анализе реализације 

плана, вршене набавке потребног репроматеријала за Практичну наставу. 

Kомпанија ДАНТЕKС је донирала већу колицину материјала и репроматеријала (вредности 

500 евра) Активу текстилне струке. 

Јануар-на сатанку актива извршена анализа успеха на крају првог полугодишта свих 

одељења текстилне струке (3 одељења) 

Направљен договор о изради сувенира  за традиционално учешће ученика текстилне струке у 

хуманитарној акцији организације НУРДОР.  

15.02.2020 год.Учесце наших ученика у изради и реализацији хуманитарне организације 

НУРДОР.Сав сакупљени новац  смо предали организаторима и добили Захвалницу. 

Март-Направљен акциони план за стручну посету текстилним компанијама  ван  нашег  

града , коју су иницирале велике компаније(ЛУНА,ПС,KАДИЊАЦА). 

Међутим до те стручне посете није дошло због проглашавања Ванредног стања,услед 

ширења епидемије KОРОНА. 

На препоруку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, настава је организована 

и  извођена ОН-ЛАЈН. Планирање часова по плану и  програму вршено на недељном нивоу и 

редовно прослеђивано  надлежним инстанцама. Републицка такмичења нису организована 

ове године у нашој струци. 

Мај-Извршена организација полагања Завршног испита по препорукама надлежног 

министарства. 

Планирана промоција текстилне струке , кроз организацију Модне ревије,ове године није 

била могућа. 

Јул-Вршена ОН-ЛАЈН промоција  текстилне струке,што није било довољно.,Тако да смо 

уписали само 11 ученика –Модни кројач.Kомпаније нису потписале Уговоре о пријему 

ученика у њине погоне из више разлога. Kао прво због епидемије Kорона вирусом. 

Због Закона о Дуалном систему образовања који све трошкове школовања ученика текстилне 

струке  ставља на терет послодаваца. 

Због тешке и једностране  сарадње са представницима Техничке школе. 

                                 

                                                                                  Подносилац извештаја 

                                                                                  Вања Љујић, руководилац тима 
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6.20 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, 05.03.2020. одржан је семинар под 

називом “Корелација интерактивне табле и софтвера за презетацију 3Д модела“ 

;Компетенција К2 приоритетна област П1;Каталошки број 317.  Овај  семинар је похађало 30 

наставника наше школе. У домену интерног усавршавања одржан је велики број угледних 

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

у личним плановима стручног усавршавања. 

 

 

6.21 ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНЕ 

НАУКЕ 

 

 -У октобру школске 2019/20 посетили  Сајам књига у Београду 

-05.03.2020.године, присуствовали семинару „Корелација интерактивне табле и софтвера за 

презентацију 3Д модела“, који је одржан у Техничкој школи Пријепоље 

-Као и што је планом о усавршавању предвиђено, у току школске године одржани су 

планирани угледни часови, којим су присуствовали чланови стручног већа и педагог школе. 

-Као и што је планом о усавршавању предвиђено, у току школске године присуствовали смо 

на неколико угледних часова, који су планирани. 

-16.03.2020.године прекинута редовна настава, а започета настава на даљину, због увођења 

ванреног стања због вируса Корона, самим тим такмичења из предмета природних  наука 

нису одржана, као ни неки планирани семинари и стручне посете. 

 

                                                                                                 Подносилац извештаја 

                                                                                             Едита Рондић 
 
 

6.22 ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ  НАСТАВНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ 

ГРУПЕ ПРЕДМЕТА  

 

1) 05.03.2020. Присуство семинару „Корелација интерактивне табле и софтвера за 

презентацију 3Д модела“, одржаног у Техничкој школи Пријепоље. Доказ присуства 

су сертификати 

2) 08.04.2020.  Одржан угледни час на тему  „ Астабилни мултивибратори“ у одељењу 

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

писана припрема за час. Час реализован онлајн.  
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3) 22.04.2020. Одржан угледни час на тему „Једноструко спрегнута листа“ у одељењу 

III/1 у оквиру предмета Програмирање. Час је реализовао Мевлудин Ровчанин. 

Прилог је писана припрема за час. Час реализован онлајн. 

4) 19.05.2020.  Одржан угледни час на тему  „Елементи оптоелектронике“ у одељењу 

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

писана припрема за час. Час реализован онлајн.  

5) 04.05.2020 – 24.05.2020. Учествовање на онлајн семинару „Обука за реализацију 

наставе оријентисане ка исходима учења - средње стручне школе”. Доказ о 

похађању обуке су сертификати. 

6) 16.03.2020. прекида се настава у школи, а почиње настава на даљину услед увођења 

ванредног стања због епидемије Корона вируса, тако да неке активности које су 

биле предвиђене као стручно усавршавање нису могле бити реализоване. 

Нереализоване активности су: 

- одржавање угледних часова у школским радионицама 

- пројектна настава 

- припрема ученика за такмичење из области електротехнике (Основе електротехнике 

I, Основе електротехнике II, Електроника, Расхладни и термички уређаји) 

- стручне посете 

- планирани семинари 

 

                                                                      Извештај израдила, Сенита Бјелак 

 

 

6.23 ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ  НАСТАВНИКА ТЕКСТИЛНЕ  ГРУПЕ 

ПРЕДМЕТА 

 

05.03.2020. Семинар  “Корелација интерактивне табле и софтвера за презетацију 3Д модела“ 

;Компетенција К2 приоритетна област П1;Каталошки број 317 

Доказ: Уверење, лична евиденција 

 

09.03.2020  Школско такмичење из практичне наставе (припрема и организовање) 

Доказ: радни задаци, записник, лична едиденција 

 Децембар 2020. Одржано 4 часа у одељењима завршних разреда у својству предавача  

Доказ: Евиденција у дневницима рада и лична евиденција  

Март  2020. Одржано 4 часа у одељењима завршних разреда у својству предавача  

Доказ: Евиденција у дневницима рада и лична евиденција 
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7 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

7.1 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

7.1.1 Савет родитеља 

Чланови Савета за школску 2019-2020  били су: 

 

Име и презиме Представник одељења 

Гојак Бајра I-1 
Поровић Маида I-2 
Томовић Миланко I-3 
Петрић Коса I-4 
Пурић Зоран II-1 
Башовић Јасмина II-2 
Шпица Биљана II-3 
Гарабиновић Жана II-4 
Ћировић Горица III-1 
Ивезић Милан III-2 
Јоновић Мериса III-3 
Суљевић Метка III-4 
Мекић Азра IV-1 
Таловић Индира IV-2 

  

 

 

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

из сваког одељења у школи. 

У школској 2019/2020 години одржане су 3 седнице Савета родитеља. 

Савет родитеља се бавио следећим питањима: 

1. Конституисање Савета родитеља, 

2. Избор председника и заменика председника Савета родитеља и предлог родитеља 

у Општински савет родитеља, 

3. Избор родитеља за чланове Тима за самовредновање школе и ШРП и Инклузивно 

образовање, Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за 

заштиту од злоупотребе дрога, 

4. Избор члана Школског одбора из реда родитеља због престанка дужности једног 

родитеља,  

5. Избор најповољније понуде за осигурање ученика, 

6. Разматрање Извештаја вође пута о изведеној дводневној екскурзији ученика 

завршних разреда, 

7. Анализа успеха и дисциплине ученика,  

8. Дефинисање мера за побољшање успеха ученика, 

9. Разматрање предлога акционог плана за ШРП, 

10. Избор области за самовредновање у школској 2019/20, 
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11. Извођење екскурзије, 

12. Информисање родитеља са Протоколом о поступању установе у случају насиља, 

злостављања и занемаривања 

13. Информисање родитеља о активностима у оквиру Самовредновања у раду школе и 

Школског развојног планирања. 

 

 

7.1.2 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; 
 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; 
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 Истицање значаја професионалне оријентације ученика и благовременог планирања свог 
професиоанлног развоја 

 Анализа укључености ученика у допунски и додатни ради ефективног рада; 
 
МАРТ–АПРИЛ-МАЈ-ЈУН 
 

 Због епидемије Ковид 19 и увођења ванредног стања нису одржани родитељски 
састанци. 

 
АВГУСТ 

 
   Избор модела наставе за школску 2020/2021.годину 
 Упознавање родитеља са мерама заштите и спречавања заразне болести Ковид 19 
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8 САМОВРЕДНОВАЊЕ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

8.1 ОБЛАСТ ВРЕДНОВАЊА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Чланови Тима у школској 2019/20: 

1.Адмира Турковић, педагог школе 

2.Сенита Бјелак, руководилац тима 

3.Ацо Дучић, наст. 

4.Милијана стељић, наст. 

5.Горица Ћировић,   представник  Савета родитеља 

6. Валентина Пјановић,  представник Ученчког парламента 

Тим за самоведновање је припремио Извештај самовредновања, ослањајући се на: 

- Приручник за самовредновање рада школа и предложене инструменте (до 2012.г.); 

- Правилник о стандардима квалитета рада установе (од 2012.г.); 

- Евиденцију и педагошку документацију установе, годишње планове рада  и Развојни 

план; 

- Праћење различитих активности ученика и наставника; 

- Прикупљање података спроведених истраживањима у установи; 

- Ефекте реализованих активности у пројектима; 

- Разговоре, дискусије, резултате спроведених анкета. 

Тим за самовредновање је прикупљао и обрађивао податке, анализирао исте.  

Да би смо утврдили ниво остварености изабраних индикатора и дошли до процене на 

ваљаним и поузданим доказима, коришћене су одређене технике и инструменти за 

прикупљање података и обезбеђивање доказа, пре свега једноставна чек листа. Остали 

извори за обезбеђивање доказа за ову област су: Школски програм, Наставни планови и 

програми, Извештај о спољашњемвредновању, Праћење и вредновање школског часа. Чек 

листама је извршена процена квалитета Школског програма и Годишњег плана рада школе и 

усклађеност програма са прописима, међусобна усклађеност елемената Школског програма и 

Годишњег плана рада, остваривање циљева и стандарда образовања и васпитања и 

усмереност на задовољење различитих потреба ученика. Нажалост у овај Извештај нису 

анализирани резултати Анкете за ученике, наставнике и родитеље,обзиром да исти нису 

обрађени услед прекида због Епидемиолошке ситуације у нашој земљи. Стога сматрамо да 

овај извештај није у довољној мери репрезентативан.  

Извештај је сачињен на основу примене више инструмената предвиђених Приручником за 

самовредновање и вредновање школе, за област НАСТАВА И УЧЕЊЕ. За ову област 

самовредновања Приручником је предвиђено више подручија за вредновање:  

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ, 2. НАСТАВНИ ПРОЦЕС, 3. УЧЕЊЕ . 
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8.2 ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ 

 

У овом подручју вредновања сагледавали смо, да ли сваки наставник има Годишњи и 

оперативни план за свој предмет, који је сачињен у складу са прописаним планом и 

програмом и уз сарадњу са осталим члановима стручног већа. На основу прегледа 

оведокументације утврдили смо да сви наставници наше школе имају годишње и оперативне 

планове који су сачињени у складуса Наставним планом и програмом. Утврдили смо да су 

нека стручна већа Годишњи план за своје предмете радили заједно, потврђујући то 

потписивањем на једном обрасцу за годишње планирање. Овакав начин планирања у 

наредном периоду треба да важи за сва већа. Уочено је да нема планирања на нивоу 

разредног већа, што сматрамо слабошћу коју у наредном периоду морамо променити. 

Оперативни планови садрже минимум података( назив наставне јединице тип часа и 

наставне методе),наставници недовољно сарађују при планирању, што се директно одражава 

на одсуство тематске и временске корелације међу предметима. Активности за наредни 

перид, кад је у питању планирање, треба да се огледају у заједничком усклађивању тема и 

успостављању корелације међу предметима, што упућује на тимски рад не само обрад 

енаставних садржаја него и провере знања. Потребно је истаћи да смо овом анализом 

обезбедили сагледавање потребе да сваки наставник сачињава оперативни план поштујући 

специфичност предмета али и одељења-разреда, са којим раде. Као слабост коју можемо 

кориговати издвајамо интегрисање у процес планирања корекције оперативног плана, 

настале анализом резултата рада. 

Снаге: 

-наставници редовно планирају 

-оперативни планови садрже неопходне податке 

 -сви наставници имају глобалне и оперативне планове 

-наставници се припремају за наставу 

Слабости: 

- Наставници недовољно сарађују при планирању 

- Одсуство тематске и временске корелације међу предметима 

-  Минимална искоришћеност могућности за тимски рад 

- - планирање ретко обухвата корекције настале анализом резултата рада 

 

8.3 НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

 

Наставни процес праћен је преко показатеља: 1. Комуникација и сарадња 2. 

Рационалност и организација 3. Подстицање ученика 4. Корелација и примена знања 

5. Развој одговорности ученика 6. Развијање вечтина учења 7. Праћење и оцењивање 

Анализа посећених часова 

На основу анализе посећених часова према обрасцу за посматрање и вредновање 

школскогчаса могу се јасно уочити добре стране  и слабости изведене наставе. 

Обзиром да образац за праћењеи вредновање школског часа садржи седам стандарда 

чија се реализација прати прекоиндикатора, на основу тога смо анализом утврдили 

добре стране и слабости посећених часова. 

-већина наставника полази од планираних циљева и задатака; комуникација на часу се 

огледа у наставниковом давању упутстава и постављању питања; наставници дају 
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повратну информацију ученицима; приметно је да на неким часовима ученици могу 

да износе своје мишљење и запажања; један број наставника, осим метода предавачке 

наставе користи различите облике кооперативног рада са ученицима; корелација међу 

темама и садржајима унутар, једног предмета је добра, али нема корелације међу 

предметима или је ретка; ученици најчешће добијају готове информације; 

организација рада на часу није усклађена са различитим способностима и 

склоностима ученика; наставници често не користе оне ресурсе који су им на 

располагању, нпр., време, простор, наставна средства; ретко се подстиче ученичка  

радозналост, критичко мишљење као и самосталност у избору различитих извора 

знања; прoцес стицања знања се не повезује са применом знања у свакодневном 

животу, подстицању ученика се не даје одговарајући значај,  тако да би наставник 

више требао да  учи ученике како да вреднују свој и рад других. 

Најчешће остварени стандарди према коришћеном обрасцу за вредновање часа су: 

стандард 2.1. , 2.5.2.4.- а ретко остварени стандарди су: стандард 2.2., 2.3., 2.6.  

Учење 

 На основу примењених инструмената за наставнике и ученике и посећених часова, за 

ово подручије смо сагледавали : 1. одговорност ученика 2. начин учења 

 Снаге -Више односно мање у зависности од предмета и наставника имају развијен 

одговоран однос према учењу показују у већој или мањој мери развијену 

самосталност у раду,  имају развијену свест о личној одговорности за постигнуте 

резултате, умеју да резимирају научено, да праве краће белешке, умеју да одвоје 

битно од небитног, при учењу ученици се руководе спољашњом мотивацијом,  стално 

им је потребан подстицај наставника углавном путем оцењивања. 

Слабости - Свест о личној одговорности, присутна је код ученика са бољим 

постигнућима, ученици се не упућују довољно на различите технике учења и нису 

оспособљени за учење наставних садржаја са разумевањем, начин на који наставници 

раде, а то је најчешће предавачка настава је начин на који ученици уче, што у великој 

мери резултира непримењивим знањима, процес учења се завршава на нивоу нижих 

менталних процеса- запамћивање и разумевање - Анализа , синтеза и примена знања 

као виши ментални процеси су ретко начин на који ученици уче. 

На основу дневника евиденције образовно-васпитног рада, белешки наставника, 

извештаја са класификационих периода вредновали смопраћење напредовања 

ученика. 

 Снаге:  оцењивање се обавља сагласно прописаном Правилнику о оцењивању 

ученика, наставници примењују формативно и сумативно оцењивање, у  школи се 

поштује договорени начини информисања о постигнућима ученика како за праћење и 

оцењивање је нередовно и најчешће се врши уочи класификационог периода  

Слабости: о критеријумима оцењивања наставници се не договарају на нивоу стучног 

већа; примена различитих врста оцењивања је неравномерна. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шк. 2019/20.г.                                                         КЉУЧНА ОБЛАСТ– НАСТАВА И УЧЕЊЕ (процена остварености) 

Подручје вредновања – Планирање и припремање. Показатељ - Планирање и припремање  Процена остварености (ниво 3) 

Слабе стране Јаке стране 
-Оперативни планови већине наставника садрже минимум података.                                                                                                                     

-Недовољно искоришћена могућност за тимски рад.                                                        

-Коришћење интернета у припремању за наставу.                                                                                                                                                              

-Сваки наставник има Годишњи и оперативни план рада.                      .                                                     

-Редовно припремање за наставу.                                                                                         

-Вођење рачуна о различитим могућностима и потребама ученика.                                                                                                           

-Коришћње стручне литературе.                               

ПРЕДЛОГ МЕРА 
-Организовање чешћих сусрета стручних већа и актива (одредити динамику рада).                                                                                                                                                                 

-Употреба компјутера у настави.                                                                                                                                                                                                                                      

-Анализа резултата рада основа за планирање рада.                                                                                                                                                                                                                     

-Уважавање различитих могућности и потреба ученика, укључујући ученике са тешкоћама у развоју. 

Подручје вредновања –Наставни процес. Показатељ –Комуникација и сарадња; Комуникација и сарадња; 

Рационалност и организација; Подстицање ученика; Корелација и 

примена знања. 

Процена остварености 
(ниво 3) 

Слабе стране Јаке стране 
-Недовољна сарадња наставника у тимском раду.                                          

-Недовољна сарадња ученика и наставника у осмишљавању 

школских и ваншколских активности.  

-Неационално се користе време, простор, наставна 

средства.                                                                          

-Информације, упутства и питања наставника добро осмишљена.                                                                                             

-Ученици слободно износе своја мишљења и запажања.                                                                               

-Дијалог ученика и наставника одвија се уз уважавање и поверење.                                                                                             

-Наставне методе, облици рада и наставна средства усклађена са циљевима часа.                                                                                                                                                  

-Наставни садржаји примерени узрасним и развојним карактеристикама ученика.                                                  

-Наставници подстичу развијање нових интересовања ученика.                                                                                                            

-Ученици се подстичу на самостално коришћење различитих извора знања.                                                                                                       

-Похвалама и наградама се мотивишу ученици.  

ПРЕДЛОГ МЕРА 
-Организовање чешћих сусрета стручних већа.                                                                                                                                                                                                              

-Укључивање ученика у планирање ваннаставних активности. 
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Подручје вредновања –Учење. Показатељ –Одговорност ученика; Начин учења. Процена остварености (ниво 3) 

Слабе стране Јаке стране 
-При вредновању знања одељење ретко даје своје мишљење.                                  

-У мањој мери користе се додатни материјали у настави (интернет, 

енциклопедије). 

Развитиодговорнији однос ученика према учењу 

 

  -Самосталност ученика у раду.                                                                                                    

-Примена активних облика учења.                                       -Оспособљавање ученика 

да раздвајају битно од небитног. 

ПРЕДЛОГ МЕРА 
-Подстицати ученике да вреднују сопствене резултате и резултате одељења.                                                                                                                                                                         

-Набавка наставних средстава у циљу њиховог чешћег коришћења као извора знања. 

Подручје вредновања –Праћење напредовања ученика. Показатељ –Праћење и оцењивање; 

Извештавање. 
Процена остварености (ниво 3) 

Слабе стране Јаке стране 
-У извештају о напредовању недовољно се описује темпо напредовања 

ученика.                                                                                                                               

-Нередовна сарадња родитеља са наставницима. 

-Договарање наставника о критеријуму оцењивања 

 

-Оцењивање се обавља редовно сагласно са Правилником.                         -

Договарање наставника о критеријуму оцењивања.                       -Оцењивањем 

наставници утврђују везу између квалитета свог рада и оцена својих ученика и 

важан је фактор у даљем планирању рада.                                                                                    

ПРЕДЛОГ МЕРА 
-У извештаје о напредовању описивати темпо којим ученик напредује.                                                                                                                                     -Мотивисати 

родитеље на чешћу сарадњу са наставницима. 



АКЦИОНИ ПЛАН  – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљеви:Унапредити квалитет наставе и учења применом различитих облика , метода и техника рада наставника на 

часу у складу са циљевима и садржајима програма и индивидуалним могућностима ученика. Иновирање наставног рада у 

потребом нових наставних технологија. 

Задатак1. Оспособљавање наставника з акоришћење различитих облика, иновативних метода наставе у складу са индив.могућностима 

ученика и примен азнања стечених на обуци. 

Активности 

 

Носиоци и 

одговорнаособа(КО?) 

Времереали

зације 

(КАДА?) 

Очекиванирез

ултат 

Критеријуми успеха Инструмент

и 

Примена активних метода учења, 

диференциране наставе и израда 

индивидуалних планова рада за 

ученике који имају потешкоћа у 

напредовању                                                                                                                                                                                                   

Наставници, директор 
Токомшк.го

д. Побољшанјекв

алитетнаставеу

вођењемновихо

блика, метода и 

техникарадаче

муједопринела

обуканаставник

анасеминарима

, као и 

присуствоуглед

нимчасовима и 

активностимак

олега.  

 

Изабрани семинари-

обуке за примену 

метода активног учења.                                  

60%наставника 

присуствовала обукама.  

На 20% часова 

примењују се нови 

начини рада. 50% 

ученика задовољно 

новим начином рада 

наставника. 50% 

ученика који похађају 

допунску наставу 

показује напредак.                                    

Редовно извештавање 

са семинара (пренета 

стечена знања после 

сваког семинара којима 

су запослени 

Непосредан 

увид;                     

Увид у 

документаци

ју и 

евиденцију;

Протоколи 

за праћење 

наставе                    

Сертификат

и о 

похађаној 

обуци-број 

обучених 

наставника       

Анкете                                                   

 

У оквиру допунске наставе обрадити 

поново делове градива које ученици 

нису разумели                                                                                                                                                                                

Предметнинаставници, 

директор 

Токомшк.го

д. 

Организовање наставе на другим 

местима осим у учионицама                                                                                                                      
Наставници, директор 

Токомшк.го

д. 

Планом стручног усавршавања 

предвидети обуку свих запослених за 

примену метода активног учења и 

метода рада са ученицима по ИОП-у 

Тимзастручноусавршав

ањедиректор 

Напочеткуш

к.год. 

Извештавање са семинара на 

седницама стручних већа и актива 

Наставници, педагог, 

директор 

Токомшк.го

д. 

Урађен план реализације угледних 

часова (обавезна реализација једног 

угледног часа – сви наставници) 

Наставници, педагог, 

директор 

Напочеткуш

к.год. 
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Посета угледним часовима колега 
Сви наставници, 

педагог, директор 

Током шк. 

год. 

присуствовали). 

Сачињен план угледних 

часова. Сви наставници 

реализовали по један 

угледни час и предали 

писане припреме за 

угледни час. Сваком 

угледном часу                                                                                    

присуствовао бар по 

један наставник. 

Урађени педагошки 

профили, ИОП-и. 

Направљен план 

реализације.                                                                                             

Задатак 2.Оспособљавање наставника з акоришћење дигиталне учионице 

Активности 

 

Носиоци и 

одговорнаособа 

(КО?) 

Времереали

зације 

(КАДА?) 

Очекиванирез

ултат 

Критеријуми успеха Инструмент

и 

Упознавање наставног особља са 

препорученим семинарима за 

примену ИКТ у настави 

Чланови тима, 

директор 
Септембар  

Наст.упознати 

са понуђеним 

семинарима 

Обучени 

заинтересовани 

наставници. 

У
в
и

д
 у

 д
о
к
у
м

ен
та

ц
и

ју
; 

З
ап

и
сн

и
ц

и
 Анализа постојеће рачунарске 

опреме и компоненти 

Наставник 

информатике  директор 

Септембар, 

октобар 

Анализирана 

постојећа 

рачунарска 

опрема 

Анкетирање наставника 

заинтересованих за обуку 

Наставник 

информатике директор 
Септембар  

Урађено 

анкетирање 

Обука наставника разредне и 

предметне наставе за коришћење 

савремених информационих 

технологија у настави 

Члановитима, директор 
Током 

шк.год. 

Обучени 

наставници 
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Анкета и анализа коришћења ИКТ у 

настави  
Педагог, директор Април 

Анкетирање 

завршено и 

урађена 

анализа 

Развојнициљ: Ускладити критеријум оцењивања са Правилником о оцењивању ученика и прописаним образовним стандардима 

Задатак 1. Инсистирати на планирању писмених провера у складу са Правилником о оцењивању ученика 

Активности 

 

Носиоци и 

одговорнаособа 

(КО?) 

Времереал

изације 

(КАДА?) 

Очекиванирезулт

ат 

Критеријуми успеха Инструмент

и 

Урадити план писмених провера 

дужих од 15 минута 
Наставници, директор Прветрине

деље I и II 

полугодиш

та 

Урађен план 

писмених провера; 

писмене провере 

усклађене међу 

предметима 

Ученици побољшали 

успех на писменим 

проверама у односу на 

претходну школску 

годину.                                                                    

У
в
и

д
 у

 д
о
к
у
м

ен
та

ц
и

ју
 

Писмене провере временски 

ускладити са проверама из осталих 

наставних предмета 

Наставници, педагог, 

директор 

Указивање на обавезу 

придржавања плана писмених 

провера 

Секретар, директор 
Напочетку

шк.год. 

Наставници се 

придржавају плана 

писмених провера 

Праћење остваривања плана 

писмених провера 
Педагог, директор 

Токомшк.г

од. 
Редовнопраћење 

Упознати ученике са образовним 

стандардима, критеријумима за 

вредновање знања ученика 

Одељењскестарешине, 

директор 

Напочетку

шк.год. 

Ученици упознати  

саобразовним 

стандардима 

При оцењивању уважавати 

мишљења ученика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Наставници,  директор 

Токомшк.г

од. 
- 

Задатак 2. Редовно и што разноврсниј евредновање знања ученика 

Упознати наставнике на 

Наставничком већу са новинама у 

оцењивању 

Секретар, педагог, 

директор 
Септембар 

Наставници 

упознати са новим 

Правилником о 

оцењивањуученика

Указано на 

обавезно форм.и 

сумативно оцењ. 

Закључне оцене су у 

корелацији са 

постигнутим 

резултатима на 

завршном испиту. У
в
и

д
 у

 

д
о
к
у
м

ен
та

ц
и

ју
 

Указати посебно на обавезу 

формативног и сумативног 

оцењивања ученика 

директор Септембар 
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У месечне планове уградити 

начине провере остварености 

образовних стандарда/исхода, 

циљева учења 

Педагог, директор Јун, август У планове уграђени 

начини провере 

остварености 

образовних 

стандарда/исхода, 

циљева учења 

 

Континуирано праћење 

напредовања ученика и 

вредновање знања ученика (пед. 

свеске) 

Наставници,  директор 
Током 

шк.год. 

Праћење вредновања знања 

ученика 
Педагог, директор 

Током 

шк.год. 



9 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, 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 

 


