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1. УВОД 

Основне поставке на којима се заснивао рад Техничке школе у школској 2021/2022. години 

произашао је из важећих Закона и правилника  и Планова и програма за подручја рада Машинство 

и обрада метала, Трговина, туризам, угоститељство, Економија, право, администрацијa, 

Електротехника и машинство и обрада метала.  

- Закон о основама система образовања и васпитања: 88/2017-3, 27/2018-3 (др. закон), 

27/2018-22 (др. закон), 10/2019-5, 6/2020-20, 129/2021 
- Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних средњих школа: 21/2018-9 
- Одлука о мрежи јавних средњих школа: 49/2018-3, 62/2018-5, 94/2018-4 
- Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника 
- Правилник о посебном програму образовања и васпитања 
- Правилник  о ресурсном центру 
- Правилник о испиту и стручном усавршавању просветних саветника: 14/2020-85 
- Правилник о стручно-педагошком надзору: 87/2019-263 
- Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту: 87/2019-258 
- Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја: 

81/2019-41 
- Правилник о Јединственом информационом систему просвете: 81/2019-37 
- Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање: 46/2019-69, 104/2020-46 
- Правилник o организацији и остваривању екскурзије у средњој школи: 30/2019-50 
- Правилник о модел установи: 10/2019-84 
- Правилник о вредновању квалитета рада установе: 10/2019-81 
- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 

одраслом: 80/2018-5 
- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање: 74/2018-58 
- Правилник о општинском савету родитеља: 72/2018-620 
- Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању 

деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, 

односно другој школи и породици: 70/2018-30 
- Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада: 68/2018-26 
- Правилник о раду Посебне радне групе и радних подгрупа за праћење и контролу 

преузимања запослених са листе: 66/2018-38 
- Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности: 65/2018-12 
- Правилник o програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе 

образовања и васпитања: 63/2018-29 
- Правилник о садржају и обрасцу лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника: 

36/2018-39 
- Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству: 28/2018-35, 

48/2019-87 
- Правилник о Националном оквиру образовања и васпитања: 98/2017-30 
- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју: 

73/2016-23, 45/2018-39 
- Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању: 82/2015-16, 

59/2020-8 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/bbff7041-64e4-402c-9c6c-af48c6ad3458
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/982cc433-5dfe-4f89-8834-b7bff1aecc8e
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/d857daca-1bd1-4e24-a9d2-82bbf37d63ae
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/f66a138f-631c-4ff7-8d1f-1aa6fde215f8
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2021/85/5/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/2b9be42c-2ac3-438f-ac2f-2f2aa739a869
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/2f2f309b-df1b-4a4f-a6b4-29992325b35c
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/130f679e-60b1-4bf8-a557-23b992bf67d8
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/bbc3f13f-69c5-4871-9131-11b8aa27dc76
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/9a729829-318b-40af-98e6-6447ecc891a1
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/9d27421d-1023-44b2-9a4e-d7c5d294223e
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/3153d1d2-8de6-49f3-b82f-e33d642a77f9
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/3d41b904-dc38-450f-9f34-cecdeb7b4e93
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/9a8c0a4e-9639-4c91-bbf9-bf5d6edd02fa
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/d3e2e147-404d-48a2-8b6a-7814b7f3bba0
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/f8a27303-7b7a-4d3f-bf6c-448e2258d3d1
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/953dd305-fa41-43d1-8f4b-5ad0891d6847
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/d737bde9-b82c-465a-a448-21aaa28f7e0c
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/7170a243-f352-446d-bb58-edb7692944f2
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/8614c5f0-c65a-4c07-bd85-93125b647375
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/48510027-b1b4-4528-8837-8ff2801ed5e8
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/1aa64d53-0b8b-4610-bda0-b8b95f0a5f0f
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/b6abfd35-11fc-4d54-8e51-c617cd27d800
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/2886bf6e-64b5-4891-acb7-df6b15606a7c
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/b227b3d6-e6ce-48cd-8f56-01da6fd64ee5
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/bdd2180a-d8dc-4755-9e3a-e42dc08969db
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/a410df8c-4172-487e-9a2c-bab08effa813
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/a7bde7bb-8ec8-4c2d-88d6-386a22533c9a
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- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност средњег образовања и васпитања: 72/2015-48, 84/2015-99, 73/2016-19, 45/2018-

39, 106/2020-41, 115/2020-69 
- Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и 

средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета: 117/2013-603 
- Правилник о Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања: 

38/2013-50 
- Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника: 

70/2011-25, 69/201599, 81/2015-70 (др. правилник) 
- Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања: 

8/2011-51 
- Одлука о одређивању средњих школа од посебног интереса за Републику Србију: 

42/2007-3 
- Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 

запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања: 22/2016-

49 
- Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. 

годину 
- Правилник о стандардима квалитета рада установе: 14/2018-16 
- Правилник о Програму стручне матуре и завршног испита: 1/2018-367 
- Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, 

стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
- Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника 
- Правилник о Програму огледа за развијање средњих стручних школа као регионалних 

центара компетенција: 6/2011-1 
- Закон о средњем образовању и васпитању: 55/2013-15, 101/2017-19, 27/2018-3 (др. 

закон), 6/2020-24,129/2021 
- Правилник о реализацији практичне наставе и професионалне праксе: 112/2020-3 
- Правилник о упису ученика у средњу школу: 76/2020-63, 94/2020-7 
- Правилник о јавним исправама које издаје средња школа: 56/2019-146 
- Правилник о евиденцији у средњој школи: 56/2019-86 
- Закон о образовању одраслих: 55/2013-27, 88/2017-3 (др. закон), 27/2018-3 (др. закон), 

6/2020-3 (др. закон) 
- Одлука о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2020. 

годину: 26/2020-88 
- Правилник о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, 

садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих: 89/2015-

297, 102/2015-64 
- Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних 

средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања 

одраслих: 89/2015-29 
- Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије: 27/2018,  6/2020 и 

129/2021 (др. закон) 
- Правилник о садржају и начину вођења Регистра Националног оквира квалификација 

Републике Србије: 159/2020-80 
- Правилник о систему за разврставање и шифрирање квалификација у Националном 

оквиру квалификација Републике Србије: 159/2020-77 
- Правилник о методологији за развој стандарда квалификација: 156/2020-75 
- Правилник о стандардима и начину спровођења поступка признавања претходног учења: 

148/2020-183 
- Правилник о садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда 

квалификације: 53/2020-5 
- Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања: 43/2019-11 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/9acde1cf-1a04-4482-88a4-a721d267e6f6
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/33e02f99-10e1-4e83-8e6f-197caf0b910a
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/42ab5af6-0fc0-4ba9-9399-4ff5733b36ac
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/ab996a4e-853a-41e4-8307-9a8ff3600dbf
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/95b915ab-f361-4d49-b6de-4f794e4cd7d1
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/041665c0-8ec8-4259-a631-9344a240ddf2
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/93589284-953e-464d-bbb9-8ff10514104d
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/068fa313-dac0-49ae-b5a3-5b235b626d76
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426440&doctype=reg&findpdfurl=true/
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426440&doctype=reg&findpdfurl=true/
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/da396743-5c27-4df5-983f-67caa0565e9e
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/fb954666-db58-4faa-949f-13bc4589abfe
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=408059&doctype=reg&findpdfurl=true
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/aec3f0da-a71e-41e1-8944-14246d0398d5
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/d5f48b37-ef1c-40aa-a29c-afc454e45b39
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/a456d614-0d4f-4b25-89e8-9254e7a04269
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/5621314f-111e-4a21-83ff-cbf7b79d75e5
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/01e72e7a-4879-4d90-b455-87ccf922eb23
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/545dd8b3-0dae-46ed-b0d3-358b46ea90e0
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/9574bafe-a438-4fe1-bd9a-f8c71e3788f5
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/bd037e72-0716-4172-b267-1c3a58cb4357
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/f86ae203-09b3-4ad5-96f4-cdf11d806229
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/1eecfd26-4e49-4075-8d0d-702d1625e035
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/bd9dd702-872e-4acf-8584-28823d243551
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/f9d8ed39-bf29-4948-a0e6-af4028715e8e
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/4fa119a4-0a26-4e7a-bdec-ab366e30fd9f
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/3da182c2-0e3a-4d03-b30e-822642f47d94
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/828f5355-f5dc-42dd-a088-f0fb4ff84b79
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- Закон о уџбеницима: 27/2018-13 
- Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији 
- Стратегија образовања одраслих у Републици Србији 

Техничка школа је у шк. 2021/2022. имала  548 ученика. Верификовани су нам образовни 

профили из 5 подручја рада: машинство и обрада метала, економија, право и администрација, 

геологија, рударство и металургија, трговина, угоститељство и туризам, електротехника и 

машинство и oбрада метала. У оквиру ових подручја рада школовали смо следеће образовне 

профиле: техничаре за компјутерско управљање (CNC) машина, техничаре мехатронике, 

браваре-завариваче, оператере машинске обраде, механичаре моторних возила, туристичко-

хотелијерске техничаре и комерцијалисте. Школа је израсла  у једну од елитних образовних 

институција у Републици Србији. Добра организација рада, успешна реализација наставних и 

ваннаставних активности, одлични резултати, успеси на такмичењима, иновације, стручно 

образовање и наменско школовање кадрова у складу са потребама тржишта рада, учинили су 

школу озбиљним партнером локалне али и регионалне привреде. У сарадњи са социјалним 

партнерима већ смо развијали нове образовне профиле потребне привреди (ливци-калупари). 

Захваљујући развијеној металској индустрији у општини Пожега, школа је од 2010. године 

успоставила дугорочно партенерство са фирмом Инмолд,  која је и највећим делом опремила 

Центар савремених технологија. Сваке године се стипендира више од 10 ученика који се школују 

у образовном профилу техничар за компјутерско управљање и техничар мехатронике, бравар 

заваривач а од ове године и оператер машинске обраде. Образовањем ученика по дуалном 

систему тај број ће се повећати.  Кроз сарадњу са  приватним сектором тј. компанијама Инмолд, 

АТМ, Перфом, Перфорација, Кармеус Јелен ДО, до сада је дипломирало више од 60 ученика који 

су као високо квалификовани кадрови ангажовани од стране не само фирми из Пожеге, већ и из 

Златиборског округа. Од ове године нашем тиму компанија са којима сарађујемо се прикључила 

и компанија БЕЛОМ Узићи тако да се палета понуде потенцијалног учења и запошљавања 

обогаћује. Примери потврде успешног рада су резултати Школе на републичким такмичењима 

из сви образовних профила а нарочито у подручју машинства и обраде метала. На републичком 

такмичењу у подручју рада машинства и обраде метала освојена су ТРИ прва, ПЕТ других и ДВА 

трећа места што је убедљиво највећи успех школе од када се школе такмичи на републичком 

нивоу! 

Школа је верификована за Подручје рада Машинство и обрада метала од стране Министарства 

просвете Републике Србије и Министарства просвете и спорта 14.3.1994., односно 

24.06.2003.године решењем број 022-05-148/94-03, Трговину решењем број 022-05-148/94-03 од 

14.03.2016. године и Туризам и угоститељство. Од школске 2008/09. школа ради и у подручју 

рада Економија, право и администрација, а од  2009/2010. образовни профил: пословни 

администратор, од школске 2010/11. године финансијски администратор. Од школске 2011/2012. 

године у школи се, у сарадњи са локалним привредним организацијама и потребама тржишта 

рада, први пут образују и техничари за компјутерско управљање. Ове школске године смо 

школовали седмом генерацију ученика за образовни профил техничар мехатронике који су 

селективно били обухваћени стипендирањем од стране пожешких предузећа. Трећи пут уписали 

смо образовни профил комерцијалиста. Сви образовни профили које смо школовали ове школске 

године били су у редовном систему школовања.  

 У оквиру школе ради и Регионални центар за континуирано образовање одраслих. То је једина 

установа за професионално усавршавање одраслих у Западној Србији, акредитована од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Регионални центар ради 

од 2011. године и у сарадњи са релевантним институцијама на локалном и регионалном нивоу 

врши преквалификацију, доквалификацију и специјализацију одраслих у складу са потребама 

привреде и становништва на регионалном нивоу.  

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/0855e2e1-6267-4c92-b1da-05c9cda9d25c
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 У априлу месецу је расписана јавна набавка ПРВЕ ФАЗЕ за реконструкцију и изградњу РТЦа. 

Набавка је реализована у организацији Јединице за управљање пројектима, успела и радови су 

почели 29. јуна 2022. са роком завршетка 29.10.2022. године. Почетак радова (12.07.2022.године) 

је обишао и министар просвете, науке и технолошког развоја г-дин Бранко Ружић и потврдио 

извесност реализације и друге две фазе како би, по пројекту, потпуна реконструкција и изградња 

РТЦ Пожега  била завршена до априла 2024. године. 

 Министров долазак је била и прилика за остваривање подршке школи у виду 30 комплета 

рачунрске опреме за кабинете информатике што је и реализовано у току августа месеца. Школа 

је добила комлете за два кабинета информатичке опреме у виду 30 рачунара и штампача као 

донацију  МПНиТР Републике Србије што ће у многоме побољшати квалитет наставе и 

обучености ученика у рачунарско-информатичким вештинама. 
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2. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА 

 

Образовни профил 
Степен 

стручне 

спреме 
Датум и број решења 

Maшински техничар за компјутерско 

конструисање 
IV 022-05-148/94-03 од24.06.2003. 

Машински техничар IV 022-05-148/94-03 од 14.3.1994. 

Техничар мехатронике IV 022-05-00148/94-03 од 6.7.2016. 

Погонски техничар машинске обраде IV 022-05-148/94-03 од14.3.1994. 

Бравар III 022-05-148/94-03 од 14.3.1994. 

Машинбравар III 022-05-148/94-03 од 14.3.1994. 

Аутомеханичар III 022-05-148/94-03 од 14.3.1994. 

Аутолимар III 022-05-148/94-03 од 14.3.1994. 

Алатничар III 022-05-148/94-03 од 14.3.1994. 

Инсталатер III 022-05-148/94-03 од 24.06.2003. 

Лимар III 022-05-148/94-03 од 24.06.2003. 

Металостругар III 022-05-148/94-03 од 14.3.1994. 

Трговац III 
022-05-148/94-03 од 28.06.1996. 

022-05-00148/94-03 oд 14.03.2016. 

Трговински техничар IV 022-05-148/94-03 од 18.01.2005. 

Туристички техничар IV 
022-05-148/94-03 од 01.12.2005. 

022-05-148/94-03 од 12.5.2017. 

Механичар грејне и расхладне  технике III 022-05-148/94-03 од 18.01.2005. 

Механичар гасo и пнеумо- 

енергетских постројења 
III 022-05-148/94-03 од 10.4.2008. 

Пословни администратор  IV 022-05-148/94-03 од 24.7.2009. 

Техничар за компјутерско управљање IV 022-05-148/94-03 од 16.11.2012. 

Финансијски администратор IV 022-05-148/94-03 од 16.11.2012. 

Ливац-калупар  III 022-05-148/94-03 од 30.05.2012. 

Бравар заваривач (дуално) III 022-05-148/94-03 од 6.6.2019. 

Механичар моторних возила (дуално) III 022-05-148/94-03 од 21.01.2019. 

Техничар за компјутерско управљање (CNC) 

машина 
IV 022-05-148/94-03 од 4.2.2019. 

Комерцијалиста IV 022-05-148/94-03 од 5.3.2018. 

Туристичко-хотелијерски техничар IV 022-05-148/94-03 од 02.7.2019. 

Оператер машинске обраде (дуално) III 022-05-148/94-03 од 03.12.2021. 
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 Верификовани  програми неформалног образовања (обуке) у оквиру РЦ за КОО 

Р.бр. Назив обуке (ЈПОА) Бр. решења Датум 

1.  Обука за заваривача 611-00-00095/2017- 03 8.6.2017. 

2.  Обука за вођење пословних књига  611-00-00092/2017- 03 8.6.2017. 

3.  Обука за ливење у калупима 611-00-00093/2017- 03 8.6.2017. 

4.  Обука за ЦНЦ оператера на глодалици 611-00-00097/2017- 03 8.6.2017. 

5.  Обука за  ЦНЦ оператера на стругу 611-00-00096/2017- 03 8.6.2017. 

6.  
Обука за послове браварских и 

заваривачких радова 
611-00-00365/2017- 03 28.8.2017. 

7.  Обука за Гасно резање материјала 611-00-00485/2018- 03 10.8.2018. 

 

Верификовани  образовни профили специјалистичког образовања – V ниво квалификација 

Р.бр. Образовни  профил  Бр. решења Датум 

1.  Бравар – специјалиста 022-05-148/94-03   22.9.2017. 

2.  Заваривач – специјалиста 022-05-148/94-03 22.9.2017. 

3.  Аутомеханичар – специјалиста 022-05-148/94-03 22.9.2017. 

4.  
Инсталатер  грејања и климатизације – 

специјалиста   
022-05-148/94-03 18.9.2017. 

5.  Туристички организатор   022-05-0148/94-03 9.5.2018. 

6.  Пословни секретар   022-05-0148/94-03 9.5.2018. 
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3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАД 

Теоретска  настава општеобразовних и општестручних  предмета одвијала се у новој  школској 

згради (деле је Техничка школа и Гимназија)  а један део часова теоретске наставе и стручних 

предмета (програмирање за компјутерски управљане машине , пројектовање технолошких 

система, компјутерска графика, моделирање са анализом елемената и механизмима ) реализовали 

су се у реконструисаним учионицама у старој школи, а практична  настава у школским 

радионицама, предузећима хотелима и туристичким агенцијама (туристички  техничари). 

Практична настава за ученике машинске струке реализована је у машинској радионици, 

радионици ручне обраде и аутомеханичарској радионици. За образовни профил техничар за 

компјутерско управљање и техничар мехатронике настава се одвијала у центру савремених 

технологија са CNC стругом, симулаторима управљачких јединица и рачунарском опремом као 

и савременом кабинету за мехатронику. 

3.1   Извештај о утрошеним средствима ученика („ученички динар“) у шк. 2021/2022. 

Одлуком Савета родитеља, на седници од 13. септембра 2021. године, надокнада ученика за 

побољшање материјалног положаја школе  за шк. 2021/2022. год. износила је 1.200,00 динара 

(плаћало се у  3 месечне рате: октобар, новембар и децембар). Одељењске старешине су водиле 

евиденцију о реализацији. Били су изузети ученици који  у нашој школи имају брата или сестру, 

односно средства су  се пропорционално делила. Одељењске старешине су на основу увида у 

социјално стање ученика, могле да ослободе ученика плаћања „ученичког динара“, делимично 

или у потпуности. Сва обезбеђена средства су била усмерена на реализацију по плану и динамици 

о утрошку средстава . 

Прикупљена средства од „ученичког динара“ за постизање вишег квалитета образовања, 

износила су  501.000,00 дин. (пренесено 229.000.00) укупно 730.000,00 дин. 

Р. 

бр. 
Утрошена средства Износ  Р.бр. Утрошена средства Износ  

1.  Осигурање ученика 122.000,00 5. 

Награде – књиге      и 

поклони најбољим 

ученицима 

75.000,00 

2.  

Вежбанке,сведочанства,  

дипломе и фасцикле за 

ученике-матуранте 

23.788,00 6. 

Наградни излет  за 

најбоље одељење 

(Нови Сад, Сремски 

Карловци) 

79.000,00 

3.  Помоћ ученицима 10.320,00 7. 
Књижице, матичне 

књиге, уверења 
27.000,00 

4.  
Такмичења ученика 

БГ;КГ;НП;ЧА 
146.000,00 УКУПНО 

483.108,00 
(+246.892,00 

дин) 

Напомена:  на рачуну ученичког динара: 246.892,00 динара. 

  

             Извештај поднео  

 Директор, Зоран Јотић 
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3.2  Просторни услови рада 

 Број кабинета:10 

 Број специјализованих учионица :7 

 Број учионица опште намене: 7 

 Информатички кабинет: 2 

У 5 кабинета у старој школи, са савременим умреженим рачунарима (укупно 75 ), изводила се 

настава стручних предмета техничар за компјутерско управљање (CNC)  машина  и техничар 

мехатронике. Кабинети су опремљени са савременим наставним средствима (професионалне 

CNC машине – струг и глодалица, симулатори управљачких јединица, роботска рука); 

 Фискултурна  сала 

- димензија 16 m х 32 m, је 15. маја 2014.претрпела озбиљно оштећење. У току 2014. године је 

реконструисана  донацијом  од 13.200 евра коју је обезбедила хуманитарна организација: 

Француска народна помоћ, на челу са гдином Роланом. Сви радови су обављени  до 1.октобра 

2014. год.; 
- у склопу фискултурне  сале налази се  и 5 справа за вежбање ученика  под надзором 

наставника   као и сто за стони тенис; постоје  2 свлачионице са бојлерима.  

 Спортски терени 

- школа располаже  са 6 отворених асвалтираних терена ( по 2 за  мали фудбал и рукомет, 

одбојку и кошарку) и три тениска терена са подлогом од шљаке; 
- око терена се налази атлетска стаза дужине 340 м. 

 Библиотека 

- књижни фонд је око 18.300 наслова књига, претежно школске лектире, белетристике али и 

стручних књига појединих предмета; 
- у склопу библиотеке је и читаоница намењена за рад ученика која је у току ове школске 

године у потпуности реновирана (подне облоге, столови, полице за књиге, завесе, кречење); 
- у библиотеци ради библиотекар са пуним радним временом. 

 Простори за реализацију ваннаставних активности (нпр: ученички парламент, ђачки клуб, 

простор за родитеље….) 

- у једној згради са две школе не постоји ниједан простор који није искоришћен за 

реализацију наставних активности, али се за рад ђачког парламента користи школска 

библиотека;  
- у холовима су постављене клупе за ученике а у једном делу се налази ученички кутак; 
- за пријем родитеља се користио импровизовани простор у холу поред зборнице ( сто и 2 

фотеље), канцеларија помоћника директора и стручних сарадника. 

 Радионице 

-   школа има: машинску радионицу, површине 350 m2, радионицу ручне обраде ( 100 m2 ) и 

аутомеханичарску радионицу (85 m2) 
- практична настава ученика првог разреда се изводи у школи као и у аутомеханичарској 

радионици 
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- CeSaTeh – савремени кабинет-радионица са CNC стругом, симулаторима управљачких 

јединица и рачунарском опремом је у функцији стручних предмета ученика образовног 

профила техничар за компјутерско управљање и техничар мехатронике. 

У склопу припреме за школску, 2021/2022. годину, урађени су сви потребни техничко 

документациони пројекти за излазак на јавну набавку извођења радова реконструкције на  

„старој“ школи. Преко СО Пожега, урађен је пројекат комплетне реконструкције и изградње 

нових учионица и радионице а Јединица за управљање пројектима и Влада републике Србије 

обезбеђују средства за извођење радова. Радови на реконструкцији старе школе (прва фаза) 

започети су након завршетка наставне године и план је да се заврше до новембра 2022. У том 

периоду настава мора бити измештена на друге локације (ИНМОЛД и изнајмљене локале). 

Стичу се услови за даљи, бржи, развој школе на плану инвестиција (нови кабинети  хидраулике 

и пнеуматике, кабинет мерне собе, као и реконструкција постојећих капацитета и набавка нових 

(класичних и CNC ) машина, увођење нових образовних профила (техничар стрељачке муниције 

и техничар роботике). Ове визије и тежње све су реалније и ближе како се буде реализовао РТЦ. 

Теоретска  настава општеобразовних предмета се одвијала  у новој  школској згради. Настојимо 

да се сви  часови теоретске наставе стручних предмета реализују  учионицама у старој школи, а 

практична  настава у школским радионицама  и предузећима (аутомеханичари, бравари,  

механичари моторних возила, бравари-заваривачи), приватним  радњама (трговински 

техничари), хотелима, туристичким организацијама и агенцијама ( туристички техничари).  

У новој школској згради (почела са радом 1984. г.) за теоретску наставу раде две школе: Техничка 

школа и Гимназија. Обзиром да је зграда монтажног тип покренуто је  питање израде главног 

пројекта за потпуну реконструкцију. Пројектовање потпуно новог окружења и простора је 

поверено пројектантској кући која је обила посао на јавној набавци коју је расписала Локална 

самоуправа. Пројекат је у току. 

У међувремену су одрађена инвестициона улагања од стране школа на котловском постројењу 

(набављена два котла: један гимназија, један Техничка школа), покривен централни део школе 

(гимназија) и промењена столарија на фискултурној сали (заједнички по пола обе школе). Тиме 

су побољшани услови за нормално функционисање наставе у зимским условима. Такође је урађен 

спуштени плафон и расвета у холу на спрату (гимназија) и расвета  хол у приземљу (Техничка 

школа). 

Обе школе заједнички су користиле следећи простор: 

Врста просторије Број Површина у m2 Опремљеност у % 

Специјализоване учионице 9 364,50 60 

Кабинети 9 469,56 75 

Припремне просторије уз кабинете 9 128,57 75 

Лабораторије 3 111,33 70 

Блок просторија за физичко васпитање 4 513,80 90 

Библиотека са читаоницом 2 71,33 70 

Просторије за слободне активности 3 54,72 70 

Просторија за педагога- психолога 1 18,51 80 

Просторије за наставнике 2 65,94 90 

Просторије за помоћно особље 2 16,57 90 

Котларница и остава за угаљ 2 120,60 100 

Ходници, оставе и остале просторије 27 893,26 90 

У К У П Н О  66 2828,32 80 

 

Просторије које је користила само Техничка школа: 
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Врста просторије Број Површина у m2 Опремљеност у % 

Кабинет за ТКУ 2 74,66 80 

Кабинет за електротехнику 2 224,66 90 

Кабинет за мехатронику 1 1 90 90 

Кабинет за мехатронику 2 1 40 90 

Машинска радионица 1 350,00 70 

Радионица за аутомеханичаре 1 81,00 80 

Кабинет за електротехнику 1 54,00 80 

Кабинет за мехатронику  3 152,00 90 

CeSaTeh (кабинет-радионица) 2 160,00 95 

Кабинет за мех.гасо и пнеумо.постројења 1 48,00 50 

Наставничка канцеларија 1 26,75 - 

Радиoницe, магацин и остале просторије 9 276,93 - 

Архива 1 15,87 - 

Канцеларија за администрацију 1 10,65 - 

Канцеларија директора 1 17,38 - 

Канцеларијаза организат.  практич. наставе 1 17,38 - 

Кабинет за заваривање 1 24 70 

Кабинет за аутодијагностику 1 24 90 

У К У П Н О  27 1138.24 85% 

Земљишне површине које користила Техничка школа: 

Врста земљишне површине Површина у m2 

Спортски терени ( обе школе ) 5.000 

Двориште (обе школе ) 3.500 

Зелене површине ( обе школе ) 30.850 

Двориште ( Техничка школа ) 1.500 

У К У П Н О  35.855 

3.3  Опремљеност школе 

П р е д м е т Опремљеност у % 

Српски језик и књижевност 60 

Страни језици 50 

Историја 90 

Географија 80 

Музичка уметност 60 

Ликовна култура 60 

Физичко и здравствено васпитање 95 

Математика 70 

Рачунарство и информатика 90 

Физика, Техничка физика 50 

Хемија, 50 

Биологија, Екологија и заштита животне средине 60 

Техничко цртање ( са нацртном геометријом) 80 

Механика 70 

Основе електротехнике, Осн. елект. и електронике 70 

Машински елементи 70 

Технологија обраде 60 

Практична настава 80 
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Технологија образовног профила 70 

Социологија,Филозофија 60 

Машински материјали 90 

Kомпјутерскa графикa 90 

Хидраулика и пнеуматика 60 

Аутоматизација и роботика 70 

Моделирање машинских елемената и конструкција 70 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА oко 75 % 

Економика трговине 65 

Познавање робе 60 

Трговинско пословање 70 

Пословна информатика 70 

Економика и организација трговинских предузећа 60 

Агенцијско и хотелијерско пословање 60 

Основе туризма и угоститељства 60 

Психологија 60 

Практична настава 80 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ oко 75% 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА oко 75% 

Кабинет за комерцијалисте 75% 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МАШИНСТВО oко 80% 

Кабинет за електромашинску припрему око 70% 

Кабинети за мехатронику око 85% 

 

РЕЦЕКО канцеларија је служила за потребе наставе (консултације) и састанке. 
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Службени аутомобил 

Школа је планом за шкoлску 2021/22.годину набавила ново комби возило марке Renault Trafic 

1,9DCI, 2006 годиште чија је вредност 519.000 динара. Возило је технички сређено, сервисирано 

и регистровано таблицама PŽ 035 GD. 
 

3.4  Реализација плана унапређења материјално-техничких услова рада  

 

Назив Место/време Начин/Износ Носиоци 

Поправка постојећих компоненти 

рачунара  

 кабинета са 

рачунарима 

-током године- 

100.000,00 
наст. стр.предмета и  

директор 

Набавка елемената за бољи рад 

рачунара 

кабинети ТКУ и ТМ– 

септембар- јун 
120.000,00 предс. струч. већа 

Опрема за кабинете рачунарства (1-

6) 

каб. за РиИ, ТТ и 

комерцијалисте 
70.000,00 

пред.наст.  

директор 

Проширење кабинета за 

мехатронику 
кабинет 2 449.500,00 

директор, 

руков.стр.већа 

Књиге за библиотеку и за награде 

ученицима 
библиотека 

 

75.000,00 

 

директор 

библиотекар 

Материјал и средства за машинску 

радионицу 
маш. радионица 100.000,00 

наст. прак. наст. и 

директор 

Остале набавке за потребе наставе у току године 100.000,00 
руководиоци стручних 

већа  

Канц. опрема и материјал за 

штампање 
кабинети ТТ и комер. 95.000,00 

наст. струч. предмета 

директор 

Набавка материјала и н/с за 

кабинет мехатронике 
кабинет мехатронике 500.000,00 

секретар, директор, 

пред.стр. веће, тим за 

мехатронику 

Набавка алата и прибора за CNC кабинети ТКУ 400.000,00 тим за ТКУ 

Реконсрукција и доградња 

просторија у старој школи 

стара школа-започети 

објекаt 

65 милиона  ПРВА 

ФАЗА 

ЈУП Јединица за 

управљaње пројектима БГ 

 

Набавка школског возила комбија 

за потребе школе и ученика 
октобар 

Јавна набавка 

519.600,00 
Секретар/комисија 

УКУПНО: 
2.529.000,00   (+65 

мил ЈУП) 

 

 

3.5  Донације и поклони 

Породица Марић из Шведске поклонила је лап топ, нашем ученику  Илији Матовићу  I1 ,  

образовни профил техничар мехатронике. 

Компанија “CARMEUS”Јелен До, донирала 100.000 дин  новчаних  средстава за награде  

такмичарима, републичким победницима.  
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4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

4.1  Директор школе, организатор  практичне наставе и координатор за образовање  

одраслих 

Р.бр. Име и презиме Врста стручне спреме 
год. радног 

стажа 
Лиценца Ангажовање у школи 

1. Зоран Јотић дипл.маш. инжењер 27 ДА Директор  

2. 
Љиљана Танасић 

Лучић 
дипл.маш. инжењер 13 ДА 

Организатор  практичне 

наставе 

3. Славица Тотовић проф. машинства 41 ДА 
Координатор за образовање 

одраслих 

 

4.2  Наставни кадар у току  школске 2021/2022. године 

Редни 

број 

 

Презиме и 

име 

Квалификациј

а  

Предмети 

који предаје 

стаж у 

школ

и 

2021. 

Лиценц

а 

% 

ангаж. у  

школи 

% 

ангажовања у  

другој школи  

1.  
Милованови

ћ Нада 

професор 

српског  језика и 

књижевности 

српски јeзик 

и 

књижевност 

33 ДА 
100+30биб.=130

% 
/ 

2.  
Драшкић 

Јована 

професор 

српског  језика и 

књижевности 

српски јeзик 

и 

књижевност 

14 НЕ 
100+30биб.=130

% 
/ 

3.  
Дабановић 

Бисерка 

професор 

српског  језика и 

књижевности 

библиотека 8 ДА трудничко боловање 

4.  
Драгићевић 

Ана 

професор 

српског  језика и 

књижевности 

српски јeзик 

и 

књижевност 

14 ДА 
100+16.67+13.33 

биб.=130% 
/ 

5.  
Танасковић 

Славица 

професор 

енглеског  

језика  и 

књижевности 

енглески 

језик 
20 ДА 66% 

Пољопривредн

а школа 

6.  
Марић 

Јелена 

професор 

енглеског  

језика  и 

књижевности 

енглески 

језик 
16 ДА 22% 

80% 

ОШ“П.Л.“ 

7.  
Марић 

Зорица 

професор 

француског  

језика  и 

књижевности 

француски 

језик 

библиотека 

27 ДА 
61+19 

биб. =80% 
20% Гимназија 

8.  
Марјановић 

Милица 

професор 

француског 

језика и 

књижевности 

француски 

језик 
5 НЕ 50% 

Средња 

школа 

Драгачево 

50% 

9.  
Војск 

Радмила  

професор 

француског 

језика и 

књижевности 

француски 

језик 
28 ДА 11,11% 

 

ОШ“Петар 

Лековић“88, 

89% 

10.  Ђурић Анка 

професор 

енглеског  

језика  и 

књижевности 

енглески 

језик 
15 ДА 44,44% 

Гимназија 

55,56% 

11.  
мр Гордић 

Александра 

професор 

ликовне културе 

ликовна 

култура   

историја 

уметности 

24 ДА 
30% 

 
70% Гимназија 
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12.  
Милићевић 

Раде 

дипломирани 

филозоф 
филозофија 31 ДА 10% 

90% 

Гимназија 

13.  
Стефановић 

Весна 

професор 

географије 

географија, 

туристичка 

географија 

23 ДА 70% 
30% Гимназија 

 

14.  
Стефановић 

Србољуб 

професор 

физичке културе 

физичко 

васпитање 
21 ДА 100% / 

15.  
Тановић 

Петар 

професор 

физичке културе 

физичко 

васпитање 
10 ДА 40% 60% Гимназија 

16.  
Богићевић 

Верица 

професор 

математике 
математика 28 ДА 100% / 

17.  
Софијанић 

Горан 

професор 

математике 
математика 25 ДА 100% / 

18.  
Продановић 

Драгана 

професор 

математике 
математика 9 ДА 100% / 

19.  
 

Авдић Емир 

дипл. инг. 

електротехнике 

електро 

група 

предмета 

22 ДА 
100+29= 

129% 
/ 

20.  
Поповић 

Милан 

дипл. инг. 

електротехнике 

електро 

група 

предмета 

19 ДА 
100+29= 

129% 
/ 

21.  
Спасојевић 

Душица 

дипл. инж. 

машинства 

машинска 

група 

предмета 

25 ДА 
100+26= 

126% 
/ 

22.  
Буквић 

Снежана 

дипл. инж. 

машинства 

машинска 

група 

предмета 

20 ДА 
100+25= 

125% 
/ 

23.  
Ковачевић 

Драган 

дипл. инж. 

машинства 

машинска 

група 

предмета 

35 ДА 
100+23= 

123% 
/ 

24.  
Василијевић 

Анђелка 

професор 

машинства 

машинска 

група 

предмета 

34 ДА 100% / 

25.  
Тотовић 

Славица 

професор 

машинства 

координатор 

за 

образовање 

одраслих 

41 ДА 100% / 

26.  
Веснић 

Владан 

дипл. инж. 

машинства 

машинска 

група 

предмета 

30 ДА 100+27%=127% / 

27.  
Јовановић 

Јелена 

дипл. инж. 

машинства 

машинска 

група 

предмета 

5 НЕ 
100+29= 

129% 
/ 

28.  
Петровић 

Зора 

дипл. инж. 

машинства 

машинска 

група 

предмета 

6 НЕ трудничко боловање 

29.  
Смиљанић 

Тони 

дипл. инж. 

машинства 

машинска 

група 

предмета 

20 ДА 100+30%=130% / 

30.  
Протић 

Драган 

машин. инж. ; 

специј.мб 

практична 

настава  
34 ДА 100% / 

31.  

Танасић 

Лучић 

Љиљана 

дипл. инж. 

машинства 

машинска 

група 

предмета 

13 ДА 15% / 

32.  
Петровић 

Зоран 
дипл. маш. инг 

машинска 

група 

предмета 

17  
100+30= 

130% 

Преузимањем 

ТШ Ужице 

33.  
Кабаница 

Срђан  
дипл.инж.маш. 

машинска 

група 

предмета 

      0 НЕ 100% / 

34.  
Миросавић 

Драгана 

наставник 

практичне 

наставе 

практична 

настава  
14 ДА 

100+24= 

124% 
/ 

35.  
Трифуновић 

Милан 

Тех.-орг.произ; 

специј.;ам 

практична 

настава  
31 ДА 

100+5= 

105% 
/ 

36.  
Вујовић 

Драган 

маш. Инжењер; 

специј.: ам 

практична 

настава  
29 ДА 

100+5= 

105% 
/ 
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37.  
Шојић 

Милка 

дипл. 

економиста 

економска 

група 

предмета 

24 ДА 
100+10= 

110% 
/ 

38.  
Дрндаревић 

Даница 

дипл. 

економиста 

економска 

група 

предмета 

25 ДА 
100+10= 

110% 
/ 

39.  
Полић 

Снежана 

дипл. 

економиста 

економска 

група 

предмета 

20 ДА 
100+10= 

110% 
/ 

40.  
Полић 

Марија 

дипл. 

економиста 

економска 

група 

предмета 

11 ДА породиљско одсуство 

41.  
Ивановић 

Ана 

дипл. 

економиста 

економска 

група 

предмета 

5 НЕ 
100+10= 

110% 
/ 

42.  
Миросавић 

Јелица 
проф. биологије 

биологија, 

екологија и 

заштита 

животне 

средине 

19 ДА 45% 
55%- 

Гимназија 

43.  
Јовановић 

Александра 
дипл.правник 

социологија 

са правима 

грађана, 

право 

15 ДА 40% 
Економска 

Ужице 60% 

44.  
Јовићевић 

Сандра 

дипл. 

економиста 

економска 

група 

предмета 

14 ДА 100+5% / 

45.  
Стевановић 

Сретен 

проф. 

рачунарства 

рачунарство 

и 

информатика 

16 ДА 30% 
70%О.Ш. 

Лучани 

46.  
Васиљевић 

Нада 
проф. историје 

историја, 

грађанско 

васпитање 

21 ДА 
85% 

20% 
10%ОШ“П.Л“. 

47.  Матић Зора проф. социолог. 

социологија 

са правима 

грађана 

16 ДА 35% 
70%Гим. и 

Косјерић 

48.  
Миливојевић 

Драгана 

проф. енглеског 

језика 

енглески 

језик 
13 ДА 100 % / 

49.  
Тошић 

Даница  

дипломирани 

физичар 
физика 27 ДА 40% 

60% 

Пољ. школа 

Гимназ. 

50.  
Вучићевић 

Милена 

дипломирани 

хемичар 

хемија, 

комерцијалн

о познавање 

робе                  

20 ДА 50% 
35%Медиц.Уе 

20%Уметничка 

51.  

Благојевић 

(Јовановић) 

Ивана 

професор 

шпанског језика 

 

шпански 

језик 
9 НЕ 22,5% 

О.Ш.-Е.О.   

Гимназија 

52.  

Крстић 

Страиновић 

Тања 

дипломирани 

хемичар 
хемија 11 ДА 10 

Косјерић, 

 

53.  
Вучковић 

Слађана 

професор 

рачунарства 

рачунарство 

и 

информатика 

9 ДА 

70% РиИ 

+40% 

 

/ 

54.  
Стаматовић 

Снежана 

дипломирани 

педагог 

психологија , 

грађанско 

васпитање 

19 ДА 
10% психологиј 

20% грађанско 
/ 

55.  Ерић Јелена 

професор 

италијанског 

језика 

италијански 

језик 
12 НЕ породиљско одсуство 

56. К 
Ивановић 

Драгана 

дипл. 

економиста 

eкономска 

група 

предмета 

2 НЕ 105% / 

57.  
Пејић 

Гордана 

дипломирани 

инж. машинства 

машинска 

група 

предмета 

4 НЕ 100% / 

58.  
Паповић 

Мирјана 

дипломирани 

инж. машинства 

машинска 

група 

предмета 

26 ДА 60% 

40% 

Пољопривредн

а школа 
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59.  
Маркићевић 

Ана 

дипломинари 

економиста 

eкономска 

група 

предмета 

2 НЕ 100% / 

60.  
Јовићевић 

Љиљана 
 

немачки 

језик 
11 НЕ 38,89% / 

61.  
Танасковић 

Душица 

професор 

италијанског 

језика 

италијански 

језик 
7 ДА 16,67% / 

62.  
Зириковић 

Марија 

дипломирани 

економиста 

eкономска 

група 

предмета 

5 НЕ трудничко боловање 

63.  Јовичић Раде дипл. маш. инг 

машинска 

група 

предмета 

2 НЕ 110% / 

64.  Чолић Јелена 
дипломирани 

економиста 

eкономска 

група 

предмета 

2 НЕ 100% 
/ 

 

 

4.3   Стручни сарадници 

Р. бр. Име и презиме Квалификација 
Послови на 

којима ради 

Год. радног 

стажа 

Лиценца 

 

% 

ангажовања 

у школи 

% 

Ангажов.  

другој школи 

1. Снежана Стаматовић 
дипломирани 

педагог 

стручни 

сарадник 

 

19 

 

ДА 

 

100% 

 

/ 

2. Сузана Гојковић 
Дипломирани 

психолог 

Стручни 

сарадник 
4 НЕ 100% / 

3. Бисерка Филиповић 
проф.српског 

језика 
библиотекар 8 ДА 

Трудничко и породиљско 

боловање 

4. Снежана Станисављевић 
Мастер филолог 

(србиста) 
библиотекар 1 НЕ 100% / 

 

4.4  Сарадници –ангажовани из других  организација 

 

Р.бр. Име и презиме 
Врста стр. 

спреме 
Предмети који 

предаје 
Год. 

рад. стажа 

% 

ангажо. у 

школи 

Радна 

организација 

из које 

долазе 

1. Снежана Чикарић Дипл. теолог Верска настава 19 100% / 

4.5  Правно - финансијско особље 

Р.бр. Име и презиме 
Врста стр. 

спреме 

Послови на 

којима ради  

Године 

радног  

стажа 
Лиценца   

% ангажовања 

у школи 

1. Ника Авдић дипл. правник секретар 17 ДА 100 

2. Бранка Вучковић 
дипл. 

економиста 

шеф 

рачуноводства 
37 ДА 100 
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4.6   Помоћно техничко особље 

Р.бр. Име и презиме Послови на којима ради  
Године 

радног  стажа 
% ангажовања у 

школи 

1. Милан Јањић (11.03.2022. пензија) домар 38 100 

2. Радојица Дидановић ложач 38 100 

3. Слађана Милосављевић помоћни радник 11 100 

4. Винка Филиповић помоћни радник 1 100 

5. Недељка Ђурић помоћни радник 18 100 

6. Рада Ђокић помоћни радник 18 100 

7. Горан Драгутиновић 
Техничар инвестиционих 

одржавања машина 
17 50 

8. Горан Гавриловић ( од 12.03.2022) домар / 100 
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

5.1  Бројно стање ученика по образовним профилима,  језицима и полу 

Одељење Образовни профил Ст.ст.спреме 
Број 

ученика 

П О Л 
изборни  

предмет 
Страни језик 

М           Ж В          Г Е Ф/Р/Н/И/Ш 

I-1 техничар мехатронике IV 29 28 1 25 4 29 
/ 

 

I-2 
техничар за компјутерско 

управљање (CNC) машина 
IV 31 25 6 25 6 31 / 

I-3 бравар-заваривач III 19 19 / 14 5 19 
/ 

 

I-4 Комерцијалиста IV 29 13 16 22 7 29 
10 - и 

19 - н 

I-5 
туристичко-хотелијерски 

техничар 
IV 30 6 24 23 7 30 

18 – и 

11 - н 

1 - р 

I РАЗРЕД 138 91 47 109 29 138 

28 – и 

30 – н 

1 - р 

II-1 техничар мехатронике IV 30 28 2 13 17 30 / 

II-2 
 техничар за компјутерско 

управљање (CNC) машина 
IV 29 25 4 21 8 29 / 

II-3  бравар - заваривач III 23 23 0 16 7 23 / 

II-4 комерцијалиста  IV 31 14 17 17 14 31 

4 - р 

2 - н 

25 - ф 

II-5 
туристичко-хотелијерски 

техничар 
IV 29 14 15 21 8 29 

15 - ф 

2 – н 

2 - р 

II РАЗРЕД 142 104 38 88 54 142 

40-ф 

4 -н 

6 - р 

III-1 техничар мехатронике IV 31 30 1 27 4 31 / 

III-2 
 тех. за компјутерско   

управљање (CNC) машина 
IV 31 28 3 25 6 31 / 

III-3 бравар - заваривач III 12 12 / 7 5 12 / 

III-4 Механичар моторних воѕила III 10 10 / 7 3 10 / 

III-5 Комерцијалиста IV 32 10 22 23 9 32 
             14 - ф 

18 - н 

III-6 
туристичко-хотелијерски 

техничар 
IV 29 10 19 16 13 29 

11 - ф 

18 - н 

III РАЗРЕД 145 100 45 105 40 145 
14 - ф 

36 - н 

IV-1 техничар мехатронике IV 31 29 2 18 13 31 / 

IV-2 
техничар за компјутерско  

управљање (CNC) машина 
IV 30 23 7 25 5 30 / 

IV-3 Комерцијалиста IV 31 10 21 26 5 31 / 

IV-4 
туристичко-хотелијерски 

техничар 
IV 31 6 25 23 8 31 

17 - ш 

13 - ф 

1 - и 

IV РАЗРЕД 123 68 55 92 31 123 

17 - ш 

13 - ф 

1 - и 

УКУПНО     27,4 ученика  по одељењу 548 363 185 394 154 548 

67 - ф 

70 - н 

17 - ш 

29 – и 

7 - р 

5.2 Ученици са сметњама у развоју 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања у делу који регулише 

Инклузивно образовање, чл. 7, 76 и 77. – стручни тим школе за инклузивно образовање који чине 
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психолог, педагог, одељењски старешина, родитељ – на основу одлуке педагошког колегијума 

одредио је тимове за израду индивидуалних планова рада за ученике који су школско градиво 

савладавали  по индивидуализацији и ИОП-у 1 – одељења I3, I5, III5 и III6.  

5.3   Реализација акционог плана за инклузивно образовање 

Активност Циљна група Начин реализације Реализатор 
Време 

реализације/докази 

Информисање 

стручних и 

одељењских већа 

Чланови већа 
Презентација 

Дискусија 
психолог 

Август/септембар 

Записници стручних и 

одељењских већа 

Формирање тимова Чланови већа 
утврђивање потреба за 

ИОП-ом 

наставници, одељ. 

стареш., педагог, 

психолог, Педаг. 

колегијум 

Септембар, током 

године 

Анализа законских  

решења 
/ / Секретар, психолог Септембар 

Израда годишњег 

плана рада 
/ Тимски рад ИО тим Септембар 

Информисање 

родитеља од стране 

одељењских  

старешина 

Родитељи презентација одељењске старешине 
Септембар, 

током године 

Инфоримисање 

Ученичког 

парламента 

Чланови уч. 

парламента 
презентација психолог Записници УП 

Идентификација 

ученика 

Ученици којима је 

потребна подршка 
Разговор на ОВ 

Одељенски 

старешина, 

ИО тим 

Септембар 

ИОП документација 

Одређивање нивоа 

подршке 

Идентификовани 

ученици 

ИО план 

Диференцијација 

индивидуализација 

Предметни наставник, 

ИО тим 

Седницe Одељењских 

већа, 

Записници седница ОВ 

Обука наставника за 

писање, праћење и 

вредновање  ИОП-а 

Предметни 

наставници 

Предавање 

Писани материјал 

педагог, 

психолог 

током школске године, 

записници ОВ 

Сарадња са 

релевантним 

институцијама 

Све институције које 

могу помоћи у 

реализацији ИОПа 

Састанци, договори, 

преписке, анализе 
Тим 

током школске године, 

евиденција о раду 

стручних сарадника 

Сарадња са личним 

пратиоцима ученика 
Лични пратилац 

Дискусија, анализа 

понашања ученика и 

документације 

Психолог, 

Лични пратилац 

током школске године, 

евиденција о раду 

психолога 

 

 

5.4  Успех ученика на крају школске године 

УСПЕХ УЧЕНИКА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
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Одељење 
Број 

ученика 
Одлични 

Врло 

добри 
Добри Довољни Свега % Понавља % 

Променили 

статус 

Средња 

оцена 

I-1 29 9 14 6 0 29 100 0 0 0 4.04 

I-2 31 8 13 9 1 31 100 0 0 0 3.79 

I-3 19 2 7 7 3 19 100 0 0 0 3.34 

I-4 29 4 9 14 2 29 100 0 0 0 3,43 

I-5 30 1 9 20 0 30 100 0 0 0 3.30 

I 138 24 52 55 7 138 100 0 0 0 3,58 

II-1 30 4 16 8 2 30 100 0 0 0 3,66 

II-2 29 1 9 18 1 29 100 0 0 0 3.28 

II-3 23 1 6 15 1 23 100 0 0 0 3.09 

II-4 30 3 15 12 0 30 100 0 0 0 3.52 

II-5 29 3 11 15 0 29 100 0 0 0 3.48 

II 141 12 57 68 4 141 100 0 0 0 3,41 

III1 31 15 12 3 1 31 100 0 0 0 4.25 

III2 31 1 19 10 1 31 100 0 0 0 3,60 

III3 12 0 4 7 0 11 91.67 0 0 1 3.21 

III4 10 0 8 2 0 10 100 0 0 0 3.70 

III-5 32 12 7 12 1 32 100 0 0 0 3.84 

III-6 29 14 4 10 1 29 100 0 0 0 3.89 

III 145 42 54 44 4 144 99,31 0 0 1 3,75 

IV1 31 6 22 3 0 31 100 0 0 0 4.00 

IV2 30 8 16 5 0 29 96,67 0 0 1 3.99 

IV-3 31 9 18 4 0 31 100 0 0 0 4.17 

IV-4 31 14 13 4 0 31 100 0 0 0 4.27 

IV 123 37 69 16 0 122 99,19 0 0 1 4.11 

Школа 

547 

27,35 по 

одељењу 

115 232 183 15 545 99,63 0 0 2 3,71 
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5.5  Извештаји са  такмичења ученика 

Наши ученици у току школске 2021/22. године остварили су бројне успехе на такмичењима. У 

табели је приказан успех ученика на републичким такмичењима.   

 
Име и презиме Одељење Ментори Место Дисциплина 

1. Реља Филиповић I-1 Анђелка 

Василијевић 

1. 
Статика 

2. Огњен Матић I-1 3. 

3. Тамара Тешић II-2 Раде Јовичић 2. Компјутерска графика 

4. Милан Вукосављевић III-2 Драган Вујовић 2. 
Оператер машинске 

обраде- стругар 

5. Коста Шојић III-2 Зоран Петровић 2. 
Оператер машинске 

обраде- глодач 

6. Урош Стојшић III-2 Владан Веснић 2. 

Програмирање за КУМ-

е 

7. Ђорђе Матовић III-2 

Тони Смиљанић 

3. 

8. Наташа Тешић IV-2 1. 

9. Лазар Јоксимовић IV-2 2. 

10. Лука Богдановић IV-2 Душица Спасојевић 1. 

5.6  Ученик генерације 

Одлуком Наставничког већа Техничке школе, за ђака генерације четвртог степена шк. 2021/2022. 

год. проглашена је Наташа Тешић,  одељење  IV2 , образовни профил  техничар за 

компјутерско управљање (CNC) машина. 

На такмичењима је постигла  следеће резултате: 

– у школској 2018/19. години на републичком такмичењу из Комјутерске графике освојила је 

треће место, 

– у школској 2021/22. години на обласном и републичком такмичењу освојила је прво место из 

Ручног програмирања CNC струга.  

5.7  Носиоци дипломе Вук Караџић 

Ове школске године наша школа није имала носиоце дипломе Вук Караџић. 

5.8 Путовање ученика до школе 

РАЗРЕД 
Број ученика који путују у једном правцу 

3 – 5  км 6  - 10  км Преко 10  км 

Први 26 19 57 

Други 18 14 36 

Трећи 12 20 51 

Четврти 6 9 40 

У К У П Н О 62 62 184 
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5.9  Организација и ритам рада 

Школска година је почела у складу са календаром образовно-васпитног рада средње школе за 

школску 2021/2022. годину, 1. септембра 2021. године у поподневној смени. Настава и други 

облици образовноваспитног рада остварени су у току два полугодишта. Прво полугодиште је 

почело у среду, 1. септембра 2021. године, а завршило се у четвртак, 30. децембра 2021. године. 

Друго полугодиште завршило се у петак, 3. јуна 2022. године за ученике завршних разреда 

разреда, односно у петак, 24. јуна 2022. године за ученике прве, друге и треће године. Настава је 

реализована у две смене, са променом смена на месечном нивоу. Распоред звоњења и динамика 

дневног извођења, наставе током непосредне наставе, била је уобичајена. Свети Сава је обележен 

радно, без одржавања наставе. Надокнаду изгубљене наставе због екскурзије, школа је 

реализовала на основу плана надокнаде током радних субота. У школи се користи електронски 

дневник (есДневник). По препоруци Тима за праћење и координисање примене превентивних 

мера у раду школа реализација наставе на почетку школске 2021/2022.године била je по моделу 

1. То је подразумевало да су сви ученици у школи и да часови трају 45 минута. Препорука је била 

да ученици не мењају учионице и да велики одмор проводе на отвореном. Настава се изводила у 

кабинетима у старој и новој школи. Ученици прве године практичну наставу обављали су у 

школској радионици. Ученици друге, треће и четврте године практичну наставу, блок наставу и 

професионалну праксу обављали су код социјалних партнера.  

Дежурство у школи 

У школи постоје два круга видео-надзора: унутрашњи и спољашњи. Функционише електронско 

звоно, ЛЦД, информациона електронска табла и разглас. 

У школској 2021/2022. години дежурала су по два наставника када немају часове и по један 

ученик из одељења. Наставници су дежурали у холовима као и на улазно-излазном платоу школе. 

Школа је радила у две смене (месечна ротација: ако први дан у новом месецу пада у прва три 

радна дана, смена се врши од почетка недеље; ако је први у четвртак или петак, смена ће уследити 

од наредног понедељка). 

5.9.1 Распоред звоњења 

ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА 

Час 
Почетак 

часа 

Крај 

часа 
Одмор 

5.9.1.1.1.1 З

воно 
Час 

Почетак 

часа 

Крај 

часа 
Одмор 

5.9.1.1.1.2 З

воно 

1. 7.00 7.45 5' 7.50 1. 13.00 13.45 5' 13.50 

2. 7.50 8.35 25’ 8.55 ; 9.00 2. 13.50 14.35 25’ 14.55 ;15.00 

3. 9.00 9.45 5' 9.50 3. 15.00 15.45 5' 15.50 

4. 9.50 10.35 5’ 10.45 4. 15.50 16.35 5’ 16.40 

5. 10.40 11.25 5' 11.35 5. 16.40 17.25 5' 17.30 

6. 11.30 12.15 5' 12.15 6. 17.30 18.15 5' 18.20 

7. 12.20 13.00   12.55 7. 18.20 19.05   19.05 
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5.10 Одељења и одељењске старешине 

Бр. 

одељења 
Образовни профил Одељењски  старешина 

I1 Техничар мехатронике Поповић Милан 

I2 Техничар за компј.управљање (CNC) машина Ковачевић Драган 

I3 Бравар-заваривач / Оператер машинске обраде – дуално Миливојевић Драгана 

I4 Комерцијалиста Јовићевић Сандра 

I5 Туристичко-хотелијерски техничар Продановић Драгана 

II1 Техничар мехатронике Танасковић Славица 

II2 Техничар за компј.управљање (CNC) машина Спасојевић Душица 

II3 Бравар-заваривач – дуално Василијевић Анђелка 

II4 Комерцијалиста Ивановић Ана 

II5 Туристичко-хотелијерски техничар Софијанић Горан 

III1 Техничар мехатронике Богићевић Верица 

III2 Техничар за компј.управљање (CNC) машина Смиљанић Тони 

III3 Бравар-заваривач – дуално Bасиљевић Нада 

III4 Механичар моторних возила-дуално Вујовић Драган 

III5 Комерцијалиста Дрндаревић Даница 

III6 Туристичко-хотелијерски техничар Стефановић Србољуб 

IV1 Ттехничар мехатронике Авдић Емир 

IV2 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Танасић Лучић Љиљана 

IV3 Комерцијалиста Полић Снежана 

IV4 Туристичко-хотелијерски техничар Драгићевић Ана 
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5.11  Подела одељења, предмета и часова на наставникe у шкoлској 2021/2022.  

Опште образовни предмети 

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ОДЕЉЕЊА БРОЈ ЧАСОВА И % Напомена 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

Миловановић Нада 

II-2,4,5=9 

IV-1,2,3=9 

30% библиотека 

18 +30% 

130% 

30% у првом 

полугодишту, у 

другом је дошла 

Снежана 

Станисављевић 

Драгићевић Ана 

I-1,3=6 

II-1=3,  II-3=2 

III-1=3III-3,4=4 

IV-4=3 

30% библиотека 

21+14% 

130% 

30% у првом 

полугодишту, у 

другом је дошла 

Снежана 

Станисављевић 

Драшкић Јована 

I-2,4,5= 9 

III-2,5,6=9 

30% библиотека 

18+30% 

130% 

30% у првом 

полугодишту, у 

другом је дошла 

Снежана 

Станисављевић 

Дабановић Бисерка Породиљско боловање /  

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

Стефановић Србо 

I-1,3=4 

II-4,5 = 4 

III-1,2,3,4,5,6 =12 

20 

100% 

 

Милчановић Ана 

I-4,5=4 

II-3=2 

IV-1,2,4=6 

12 

60% 

 

Тановић Петар 

I-3=2 

II-1,2=4 

IV-3=2 

8 

40% 

 

  

МАТЕМАТИКА 

Богићевић Верица 

II-1=3 

III-1=3 

IV-1,2=6 

------------ 

III1=2, IV1,2=4 

12=67% 

  

  

6=33% 

Радила до 01.6.2022. 

часове су преузели 

Горан Софијанић и 

Драгана Продановић. 

Ученици 4. године су 

завршили са наставом. 

Софијанић Горан 

II-2=3,  II-3,5=4 

III-2=3 ,III-6=2 

IV-3,4=4 

----------- 

III-1 =2 

16=89% 

  

  

  

2=11% 

 

Продановић Драгана 

I-1,2=6 I-3,4,5=6 

II-4=2 

III-3,4=2 III-5=2 

18 

100% 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Танасковић Славица 

I-1,5=4 

II-1=2 

III-4=1 

IV-4=3 

__________ 

грађанско васпитање 

II-1=1 

II-2,3,5=1 блок 

12 

66% 

 

Марић Јелена 
IV-2,3=4   4 

22% 

 

Ђурић Анка 

I-4,5= 4 

III-3=1 

IV-3=3 

8 

44,5% 

 

Миливојевић Драгана I-2,3=4 18  



Извештај о раду школе 2021/22. година 

 

Техничка школа Пожега 33 

 

II-2,3,4,5=8 

III-1,2=4   

IV-1=2 

(100%) 

ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 
Марић Зорица 

II-4 =2, II-5=3 

III-5=2, III-6=2 

IV-4=2 

библ.=19% 

11+ 

61%+19% 

Радила до 

10.3.2022. 

Уместо ње II-4 

=2 часа узела је 

Радмила Војск, а 

II-5=3 

III-5=2, III-6=2 

IV-4=2 

Милица 

Марјановић 

ИТАЛИЈАНСКИ 

ЈЕЗИК 

Танасковић Душица I-4,5=3 

  

3 

16,5% 

 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК Благојевић Ивана IV-3,4=2 4 

22% 

 

  

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

  

Љиљана Јовићевић I-4,5=3 

III-5,6=2 

7 

38.89% 

 

ИСТОРИЈА 

+ 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
Васиљевић Нада 

I-1,3,4,5=8 

II-2,5=4 

-------------- 

изборни 

III-6=2 IV-3=2 

II-3 =1  

Грађанско II-4=1  

III-3,6=2 

IV-1=1 

  

 

12=60% 

 

 

5=25% 

 

 

4=20% 

105% 

 

ХЕМИЈА Татјана Крстић 

Страиновић 

I-5=2  

10% 

 

ХЕМИЈА 

Вучићевић Милена 

I-1,2,=4  II-4=2 

10 

50% 

 

МАШИНСКИ 

МАТЕРИЈАЛИ 

I-3=2 

КОМЕРЦИЈАЛНО 

ПОЗНАВАЊЕ 

РОБЕ 

III-5=2 

  

БИОЛОГИЈА 

Миросавић Јелица 

I-5=2   II-1,4=4 

9 

45% 

 

ЕКОЛОГИЈА и 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

I-2=2 II-3=1 

ФИЗИКА 
Тошић Даница 

I-1,2,4,5=8 8 

40% 

 

  

РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКА 

Стевановић Сретен 

I-1 =4 

I-2 =2 

6 

30% 

Од 1. септембра, 

прешао у другу 

школу. Једну групу I-1 

преузела Слађана 

Вучковић, а другу 

групу I-1и I-2 Драгана 

Радивојевић 

Ђунисијевић 

РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКА 
Слађана Вучковић 

I-2  =2 

I-3,4,5=12 

  

  

14=70% 
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ПОСЛОВНА 

ИНФОРМАТИКА 

III-5= 4 

  

4=20% 

  

4=20% 

110% 

  
ПОСЛОВНА 

ИНФОРМАТИКА 

У ТУРИЗМУ 

II-5=4 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

Гордић Александра 

I-1,2,4=3   6 

30% 

 

ИСТОРИЈА 

УМЕТНОСТИ 

III-6=3     

МУЗИЧКА 

УМЕТНОСТ 
Ђачић Злата 

IV-4=1 

БЛОК 30 

2 

10% 

Отишла на 

породиљско час 

преузела Марија 

Чикић 

ФИЛОЗОФИЈА Милићевић Раде 
IV-4=2 2 

10% 

 

ПРАВО 

Јовановић Александра 

I-4 =2 

II-4=3 

5=25% 

  

3=15% 

40% 

 

СОЦИОЛОГИЈА 

СА ПРАВИМА 

ГРАЂАНА 

III-3=1 

IV-4=2 

СОЦИОЛОГИЈА 

СА ПРАВИМА 

ГРАЂАНА 

Матић Зора 

III-4=1 

IV1,2,3=6 

7=35%  

ГЕОГРАФИЈА 

Стефановић Весна 

I-3=1 I-4=2 I-5=1 

II-1=2   II-2=2 

II-5=2 

14 

70% 

 

ТУРИСТИЧКА 

ГЕОГРАФИЈА 

IV-4=2 

ВЕРСКА 

НАСТАВА 
Снежана Чикарић 

20 часова 20 

100% 

 

ПСИХОЛОГИЈА 

  

ГРАЂАНСКО 

Стаматовић Снежана 

II-6=2 

  

I-1,2,3=1 

I-4,5=1 

III-1,2,4,5=1 

IV-2,3,4=1 

2 

10% 

  

4 

20% 
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ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА 

 

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ОДЕЉЕЊА 
БРОЈ 

ЧАСОВА 

АГЕНЦИЈСКО  И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Полић Марија (Ивановић 

Драгана) 

II-5 =9 

21 

105% 

РАЧУНОВОДСТВО У ТРГОВИНИ I-4=5 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА III-6=60 

ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА III-6=4 

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ 

ПРЕДУЗЕЋА 
II-5=2 

АГЕНЦИЈСКО  И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ II-5=120 

РАЧУНОВОДСТВО У ТРГОВИНИ 

Дрндаревић Даница 

II-4=5 
22 

110% 

ОБУКА У ВИРТУЕЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ III-5= 5 , IV-3= 6 

ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ III-5=3, IV-3=3 

АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Шојић Милка 

III-6=4, IV4=10 

22 

110% 

МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ III6=2 

МАРКЕТИНГ У ТРГОВИНИ IV-3=3 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ II-4=3 

АГЕНЦИЈСКО  И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ III-6=120 (2.76) 

СТАТИСТИКА 

 

Полић Снежана 

III5=6 

22 

110% 

ОБУКА У ВИРТУЕЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ III5=5, IV-3=6 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО II4=4 

ОБУКА У ВИРТУЕЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ IV-3= 60 (1,34) 

АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Ивановић Ана 

I-5=4, II-5=9 

22 

110% 

ОБУКА У ВИРТУЕЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ II-4=3 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО IV-4=2 

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ II-4=4 

АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ I-5=90 (1.95) 

ОБУКА У ВИРТУЕЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ II4=30 (0.6) 

АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Зириковић Марија 

(Маркићевић Ана) 

 

I-5=6 

 

 

19 

95% 

приправник 

ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ I-4=3, II-4=2 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ II-4=3 , III-5=3 

ОБУКА У ВИРТУЕЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ III-5=60 (1.22) 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА - ТУРИСТИЧКО 

ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР 
I-5=30 (0.7) 
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АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Јовићевић Сандра 

III-6=4, IV-4=10 
21 

105% 

ОБУКА У ВИРТУЕЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ II-4=3 

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ I-4=6 

ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА 

Чолић Јелена 

II-5=4 

100 % 

ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА I-5=2 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО IV-3 = 2 

МЕЂУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА III-5= 2 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ III-5 = 3 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ III-6=2 

ФИНАНСИЈЕ IV-3=2 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА- ТУРИСТИЧКО 

ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

II-5=30  (0.7) 

АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ-

блок настава 
IV-4=120 (2.86) 

 

МАШИНСКА И ЕЛЕКТРО  ГРУПА ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ОДЕЉЕЊА БРОЈ ЧАСОВА НАПОМЕНА 

ХИДРАУЛИЧКЕ И ПНЕУМАТСКЕ 

КОМПОНЕНТЕ КАО ОБЈЕКТИ 

УПРАВЉАЊА 

Веснић Владан 

III-1=3 

БЛОК 30 

24 часа +120 

блока 

127% 

 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ 

СИСТЕМА 

III-2=6 

БЛОК 30 

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ 
III-2=2 

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ 

ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА 
III-2=3 

ТЕСТИРАЊЕ И ДИЈАГНОСТИКА 

МЕХАТРОНСКИХ СИСТЕМА 

IV-1=5 

БЛОК 30 

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ БЛОК 30 

ОДРЖАВАЊЕ И МОНТАЖА 

МЕХАТРОНСКИХ СИСТЕМА 

IV-1=5 

БЛОК 30 

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 

Ковачевић Драган 

I-2=2 

23+90 блока 

123% 

 

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА СА 

МЕХАНИЗМИМА 
II-1=3 

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 
II-2=2 

БЛОК 30 

ТЕХНОЛОГИЈА МЕТАЛНИХ 

КОНСТРУКЦИЈА 
II-3=6 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ 

III-2=8 

БЛОК 60 

МЕХАНИКА III-2=2 
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ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 

Паповић Мирјана 

I-3= 3 
 

12 

60% 

 

РУЧНА И МАШИНСКА ОБРАДА I-3=4 

МAШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II-2=3 

РЕПАРАТУРА III-3=1, III-4=1 

МЕХАНИКА 

Василијевић Анђелка 

I-1=3, I-2=3  

20 

100% 

 
ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА I-3=2 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
II1=6 

II3=6 

МЕХАНИКА 

Спасојевић Душица 

I2=3  

24+ БЛОК 120 

 

126% 

 

Доласком 

Срђана 

Кабанице 

преко нормни 

рад је смањен 

на 16% 

 

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАЊЕ МАШИНЕ 

III2=2, IV-2=7 

БЛОК III-2=30 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ 

СИСТЕМА 

III2=6 

IV2=6 

БЛОК IV-2=90 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

Смиљанић Тони 

II1=4 

25+ БЛОК120 

130% 

Доласком 

Срђана 

Кабанице 

преко нормни 

рад је смањен 

на 20% 

 

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ 

III2=2 

IV2=7 

БЛОК III-2=30 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ 

СИСТЕМА 

III2=6 

IV2=6 

БЛОК IV-2=90 

ХИДРАУЛИЧКЕ И ПНЕУМАТСКЕ 

КОМПОНЕНТЕ 

Буквић Снежана 

II-1=2 

БЛОК 90 

23+ БЛОК 180 

125% 

Доласком 

Срђана 

Кабанице 

преко нормни 

рад је смањен 

на 15% 

ХИДРАУЛИЧКИ И ПНЕУМАТСКИ 

СИСТЕМИ КАО ОБЈЕКТИ УПРАВЉАЊА 

III-1=3 

БЛОК 30 

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА III-2=4 

ТЕСТИРАЊЕ И ДИЈАГНОСТИКА 

МЕХАТРОНСКИХ СИСТЕМА 

IV-1=5 

БЛОК 30 

ОДРЖАВАЊЕ И МОНТАЖА 

МЕХАТРОНСКИХ СИСТЕМА 

IV-1=5 

БЛОК 30 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО IV-2=4 

AУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И 

ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ 
Танасић Лучић 

Љиљана 

IV-2=2 

15%  

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН И ОПРЕМА У 

МЕХАТРОНИЦИ 
БЛОК 30 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

Авдић Емир 

II-1=4 

27+ БЛОК 30 

129% 

 

ЕЛЕКТРОНИКА II-1=4 

ЕЛЕТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА II-2=2 

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА И 

МИКРОКОНТРОЛЕРИ 
III-1=7 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО IV-1=4 
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ОПРЕМА, ПОГОНИ И УПРАВЉАЊЕ У 

МЕХАТРОНИЦИ 
III-1=6 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

Поповић Милан 

I-1=5 

26+ БЛОК 30 

129% 

 

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН И ОПРЕМА У 

МЕХАТРОНИЦИ 
III-1=6 

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ И ОПРЕМА У 

МЕХАТРОНИЦИ 

III-1=8 

БЛОК 30 

ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ 

КОНТРОЛЕРИ 
IV-1=7 

ТЕХНОЛОГИЈА БРАВАРСКИХ РАДОВА 

Петровић Зоран 

I-3=3 

25+ БЛОК 120 

130% 

Доласком 

Срђана 

Кабанице 

преко нормни 

рад је смањен 

на 0% 

 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ I-1=3,I-2=3 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗАВАРЕНИХ 

КОНСТРУКЦИЈА 
III-3=3 

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ 
IV-2=7 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ 

СИСТЕМА 

IV-2=6 

БЛОК 90 

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ II-2 БЛОК 30 

МОТОРНА ВОЗИЛА Вујовић Драган III-3=3 15%  

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 

Јовановић  Јелена 

I-3=3 

19+ БЛОК 210 

129% 

 

СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА У 

МЕХАТРОНИЦИ 

III-1=7 

БЛОК 90 

ОПРЕМА, ПОГОНИ И УПРАВЉАЊЕ У 

МЕХАТРОНИЦИ 
III-1=6 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
III-3=2, 

III-4=2, 

МЕХАТРОНСКИ СИСТЕМИ 
IV-1=2 

БЛОК 90 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ 
III-2 БЛОК 30 

ХИДРАУЛИЧКЕ И ПНЕУМАТСКЕ 

КОМПОНЕНТЕ 

Пејић Гордана 

II-1=2 

БЛОК 90 

19+БЛОК 180 

110% 

 

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА II-3=2 

ХИДРАУЛИЧКИ И ПНЕУМАТСКИ 

СИСТЕМИ КАО ОБЈЕКТИ УПРАВЉАЊА 

III-1=3 

БЛОК 30 

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА III-2=2 

ТЕСТИРАЊЕ И ДИЈАГНОСТИКА 

МЕХАТРОНСКИХ СИСТЕМА 

IV-1=5 

БЛОК 30 

ОДРЖАВАЊЕ И МОНТАЖА 

МЕХАТРОНСКИХ СИСТЕМА 

IV-1=5 

БЛОК 30 
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ОДЕЉЕЊА БРОЈ ЧАСОВА 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Трифуновић Милан 

II-2 

4 часа 

28 + 90 БЛОК 

 

105% 

ЗАВАРЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

 

III-3 

6 часова 

ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
III-4 

18 часова+90 блок  

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Миросавић Драгана 

I-2 

8 часова+120 блок  
26 +240 БЛОК 

 

 

124 % 

ОСНОВЕ БРАВАРСКИХ РАДОВА 
I-3 

6 часова+60 блок  

МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ПРОЦЕСНА 

ОПРЕМА 

II-3 

12 часова + 60 блок  

ЕЛЕКТРОМАШИНСКА ПРИПРЕМА 

Протић Драган 

I-1 

 6 часова 

24 +90 БЛОК 

 

100% 
ЗАВАРЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

III-4 

12 часова+90 блок  

РУЧНА И МАШИНСКА ОБРАДА I-3 + 60 блок наставе 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Вујовић Драган 

I-2 

4 часа+60 блок  

II-2 

8 часова+90 блок  
18  + 210 БЛОК 

 

90% 

РУЧНА И МАШИНСКА ОБРАДА 
I-3 

 6 часова+60 блок  

ПОМОЋНИ  НАСТАВНИК 

Драгутиновић Горан 

50% 

100% 
РАДНИК ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ 

ОДРЖАВАЊА 

50% 

 

У току школске 2021/22. године у првом полугодишту у школској библиотеци радиле су наставнице Ана 

Драгићевић, Зорица Марић, Јована Драшкић и Нада Миловановић уместо Бисерке Дабановић која је на 

боловању. У другом полугодишту у школској библиотеци почела је да ради Снежана Станисављевић. На 

почетку првог полугодишта Сретен Стевановић, наставник Рачунарства и информатике прешао је да ради 

у Чачак, а његове часове преузеле су Драгана Радивојевић Ђунисијевић и Слађана Вучковић. Злата Ђачић 

наставница Музичке културе, отишла је на породиљско, уместо ње је дошла Марија Чикић. 

1.11.2022. дошао је Срђан Кабаница, наставник машинске групе предмета. 10 марта у пензију је отишла 

Зорица Марић, наставник француског језика и на њено место дошле су Радмила Војск и Милица 

Марјановић. 



 

 

5.12   Структура и распоред обавеза запослених у оквиру 40-часовне радне недеље 
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1. Драшкић Јована српски 

18 + 9 

библио

тека 

- 1 1 1 1 1 1 24 9 - 2 1 2 2 -  
40 + 30% 

библиотека 

2. Миловановић Нада српски 

18+ 9 

библио

тека 

- - 2 1 1 1 1 24 9 - 2  2 2 1 - 
40+ 30% 

библиотека 

3. Драгићевић Ана српски 

18+3 + 

4 

библио

тека 

2 1  1 1  1 24 9 1 1 1 2 2 -  

40+6 (16,67) и 

4 (13% 

библиотека) 

4. Танасковић Славица енглески 

10+2 

грађан

ско 

2 - 1 -  - 1 16 6 2 - - 0,5 0,5 -  25 

5. Ђурић  Анка енглески 8  1 -   - 1 10 4 - 1  0,5 0,5   16 

6. 
Миливојевић 

Драгана 
енглески 18 2 1 1  1  1 24 9 1 1 1 2 2   40 

7. Марић Јелена енглески 4  0,5     0,5 5 2    0,5 0,5   8 

8. Марић  Зорица Франц. 

11+6+ 

библио

тека 

  2   - 1 14 6  1  1 1 1 - 

24+6 (20%)  

библиотека 

 

9. Благојевић)Ивана шпански 4  0,5 0,5     5 2     0,5 0,5  8 

10 Јелена Ерић италиј.                  породиљско 

11 Танасковић Душица Италиј. 3       0,5 3,5 1,5     0,5 0,5  6 

12 Јовићевић Љиљана немачки 7  1 1     9 3,5  0,5  0,5 0,5   14 

13 Васиљевић Нада истор. 
17+4гр

ађ. 
2   1 1 1 1 23 9 1 1 1  1   

36(85%)+20% 

грађ. 
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14 Стефановић Весна географија 14 - 1 - 1 1 1 1 19 7  1   1   28 (70%) 

15 
Стефановић 

Србољуб 
физичко в. 20 2 - - 1 1 1 1 26 8 1   2 1 2  40 

16 Тановић Петар физичко в. 8     1 1 1 11 2    1 1 1  16(40%) 

17 Милчановић Ана физичко 12    1 2  1 16 6    0,5 0,5 1  24(60%) 

18 Богићевић Верица математика 18 2 1 1   1 1 24 9 1 2  2 2   40 

19 
Продановић 

Драгана 
математика 18 2 1 1   1 1 24 9 1 2  2 2   40 

20 Софијанић Горан математика 18 2 1 1   1 1 24 9 1 2  2 2   40 

21 Вучићевић Милена хемија 10   1 0,5   1 12,5 5  0,5  0,5 0,5 1  20(50%) 

22 Миросавић Јелица 
биологија/ 

екологија 
9    1  1  11 4  1  1 1   18(45%) 

23 Тошић  Даница физика 8   1    1 10 4  1  0,5 0,5 1  16(40%) 

24 Дрндаревић Даница 
економска 

гр. пред. 
20+2 2   1   1 24 10 1 1 1 2 1 -  40+4 

25 Јовићевић Сандра 
економска 

гр. пред. 
20+1 2   1   1 24 10  1 1 2 2   40+2 

26 Шојић Милка 
економска 

гр. пред. 
20+2     1 1 2 24 10  1  2 2 1  40+4(110%) 

27 Полић Снежана 
економска 

гр. пред. 
20+2 2     1 1 24 10 1 1  2 2   40+4(110%) 

28 Полић Марија 
породиљско 

бол. 
                                    

29 Ивановић Ана 
економска 

гр. пред. 
20+2 2         1 1 24 10 1 1   2 2     40+4(110%) 
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30 Зириковић Марија 
економска 

гр. пред. 
                                  

 породиљско 

бол. 

31 Маркићевић Ана 
економска 

гр. пред. 
19   1 1  1 1 1 24 1    1 2   40 (100%) 

32 Чолић Јелена 
економска 

гр. пред. 
20  1 1   1 1 24 10  1  2 2 1  40 (100%) 

33 Ивановић Драгана 
економска 

гр. пред. 
20 + 1  1   1 1 1 24 10  1  2 2 2  40+2 (105%) 

34 Ковачевић Драган 
машинска 

гр. предмета 
20+4 2  1    1 24 10 1 1  1 2 1  40+8(23%) 

35 Веснић  Владан 
машинска 

гр.предмета. 
20+5   1 1  2  24 10  1 1 1 2 1  40+10(125%) 

36 Тотовић Славица 
координатор  

за ОО 
40        30 2  4  2 2   40 

37 Смиљанић Тони 
машинска 

гр. предмета 
20+6 2   1 1  1 24 10 1 12  1 1 2  40+12(130%) 

38 Буквић Снежана 
машинска 

гр. предмета 
20+5  1 1   1 1 24 10 1 1  2 2   40+10(125%) 

39 
Василијевић 

Анђелка 

машинска 

гр. предмета 
20 2     1 1 24 10 1 1  2 2   40 

40 Спасојевић Душица 
машинска 

гр. предмета 
20+5 2     1 1 24 10 1 1  2 2   40+11(126%) 

41 Петровић Зоран 
машинска 

гр. предмета 
20+6  1 1   1 1 24 10  1  2 2 1  40 +12(130%) 

42 Јовановић Јелена 
машинска 

гр. предмета 
20 +6  1 1   1 1 24 10  1  2 2 1  40+12 (129%) 

43 Пејић Гордана 
машинска 

гр. предмета 
20+2  1  1  1 1 24 10  1  2 2 2  40+4 (110%) 
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44 Паповић Мирјана 
машинска 

гр. предмета 
12  1     1 14 6  1  1 2   24  (60%) 

45 Јовичић Раде 
машинска 

гр. предмета 
20+2  1   1 1 1 24 10  1  2 2 1  40 +4 (110%) 

46 Петровић Зора 
машинска 

гр. предмета 
                 

Породиљско 

боловање 

47 Авдић Емир 
електротехн

ика 
20+6 2     1 1 24 10 1 1  2 2   40+12 (129%) 

48 Поповић Милан 
електротехн

ика 
20+6 2   1  1  24 10 1 1  2 1 1  40+12(129%) 

49 Милићевић Раде филозофија 2        4 2        4 (10%) 

50 Матић Зора социологија 6+1  1 1  1  1 7,5 3  0,5  0,5 0,5   12+1 (5%) 

51 
мр Гордић 

Александра 

ликовна 

култура 
6    1 1   8 1,5  1  0,5 1   12 

52 
Јовановић 

Александра 

право   

грађана 
8     1  1 10 4  0,5  0,5 1   16 

53 Ђачић Злата 
музичка 

уметност 
1     0,5   1,5 0,5  -  - -   2 

54 Стевановић Сретен РиИ 6     1   7 3  0,5  0,5 0,5 0,5  12(30%) 

55 Чикарић Снежана верска н. 20    1 2  1 24 10  2  2 2   40 

56 Трифуновић Милан 
практична 

настава 
26+1      1 1 28 8  1  1 1 1  40+2(105%) 

57 Вујовић Драган 
практична 

настава 

22+3 

теорија 
2 1    1 1 30 7 1   1 1   40+6(105%) 

58 Протић Драган 
практична 

настава 
26      2 1 28 8  1  1 1 1  40 
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 Промене које су настале у току школске 2021/22. године наведене су на страни 54. 
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59 Миросавић Драгана 
практична 

настава 
26 +7      1 1 28 8  1  1 1 1  40 + 7 (24%) 

60 
Стаматовић 

Снежана 
педагог 30+6        30        10 40+12(30%) 

61 
Љиљана Танасић 

Лучић 
организ.ПН 40+3        40         40+6(15%) 

62 Филиповић Бисерка                   
Породиљско 

боловање 

63 Вучковић Слађана РиИ 14+6+2  1     1 24 10    2 2 2  40 +4 (10%) 

64 
Страиновић Крстић 

Татјана 
хемија 2   1     3 1        4(10%) 

65 Сузана Гојковић психолог 30        30         40 



 

 

5.13  Остварени годишњи фонд часова теоријске, практичне наставе  и вежби 

У свим одељењима годишњи фонд часова теоријске, практичне наставе и вежби реализован је у 

потпуности (Књиге евиденције образовно васпитног рада).    

ПОДРУЧЈЕ РАДА : МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I II III IV УКУПНО 

2  3 3 1  9 

oдељења  

ТКУ(CNC)  + 

БЗ) 

oдељења  

ТКУ(CNC)  +  

ММВ + БЗ) 

oдељења  

(ТКУ(CNC)   +  

ММВ + БЗ) 

oдељењe 

 (ТКУ-CNC) 
         oдељења  

Р.бр. ПРЕДМЕТ нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

Предмети 

1.  Српски језик и књижевност 6 210 7 245 7 239 3 96 23 790 

2.  Енглески језик 4 140 6 210 6 202 2 64 18 616 

3.  Социологија са правима грађана / / / / 2 62 / / 2 62 

4.  Филозофија / / / / / / 2 64 2 64 

5.  Устав и права грађана / / / / / / 1 32 1 32 

6.  Историја 2 70 2 70 / / / / 4 140 

7.  Географија 1 35 2 70 / / / / 3 105 

8.  Физичко васпитање 4 140 6 210 6 194 2 64 18 608 

9.  Математика 5 175 7 245 5 167 4 128 21 715 

10.  Физика 2 70 / / / / / / 2 70 

11.  Хемија 2 70 / / / / / / 2 70 

12.  Машински материјали 4 140 / / / / / / 4 140 

13.  Ликовна култура 1 35 / / / / / / 1 35 

14.  
Екологија и заштита животне 

сред. 
2 70 2 70 / / / / 4 140 

15.  Рачунарство и информатика 4 140 / / / / / / 4 140 

16.  Техничка физика / / 4 140 / / / / 4 140 

17.  Техничко цртање 7 245 / / / / / / 7 245 

18.   Техничка механика 2 70 / / / / / / 2 70 

19.  Механика / / 2 70 / / / / 2 70 

20.  Електротехника и електроника / / 2 70 / / / / 2 70 

21.  Компјутерска графика / / 3 105 / / / / 3 105 

22.  Машински елементи / / 8 280   / / 8 280 

23.  Предузетништво / / / /   2 62 2 62 

24.  Технологија машинске  обраде / / 2 70 / / / / 2 70 

25.  
Технолошки поступци са 

контролом 
/ / 2 70 / / / / 2 70 

26.  Хидраулика и пнеуматика / / / / 2 70 / / 2 70 

27.  
Моделирање машинских 

елемената и конструција 
/ / / / 3 105 / / 3 105 

28.  
Технологија за компјутерски 

управљане машине 
/ / / / 4 140+30 / / 4 170 

29.  
Програмирање за компјутерски 

управљане машине 
/ / / / 2 70 7 224 9 294 

30.  
Аутоматизација производње и 

флексибилни производни системи 
/ / / / / / 2 64 2 64 

31.  
Пројектовање технолошких 

система 
/ / / / 6 210+30б 7 224+60б 13 524 

32.  Практична настава 4 140+30 4 140+60 / / / / 8 370 

33.  Предузетништво / / / / 4 124 / / 4 124 

34.  
Мотори са унутрашњим 

сагоревањем  
/ / 3 105 / / / / 3 105 

35.  
Одржавање мотора са 

унутрашњим сагоревањем  
/ / 12 420+60б / / / / 12 480 

36.  Моторна возила / / / / 3 93 / / 3 93 

37.  Одржавање моторних возила / / / / 18 558+90б / / 18 648 

38.  Технологија браварских радова 3 105 / / / / / / 3 105 
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39.  Основе браварских радова 6 
210+ 

60бл. 
/ / / / / / 6 270 

40.  
Технологија металних 

конструкција и процесне опреме 
/ / 3 105 / / / / 3 105 

41.  
Металне конструкције и процесна 

опрема 
/ / 12 420+60б / / / / 12 480 

42.  
Технологија заварених 

конструкција 
/ / / / 3 93 / / 3 93 

43.  Заварене конструкције / / / / 18 558+90б / / 18 648 

44.  
Грађанско васпитање/Верска 

настава 
2 70 3 105 3 69 1 32 9 276 

45.  Изборни предмет / / / / 2 70 / / 2 70 

УКУПНО 61 2225 92 3400 94 3264 33 1116 280 10005 

 
ПОДРУЧЈЕ РАДА : ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МАШИНСТВО 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 

разред 
II 

разред 

III 

разред 

IV 

разред 
УКУПНО 

1  1 1 1  4 

oдељење 
(ТМ) 

одељење 
(ТМ) 

oдељењe 
(ТМ) 

одељење 
(ТМ) 

oдељења 

Р.бр. ПРЕДМЕТ нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

Предмети 

1.  Српски језик и књижевност 3 111 3 102 3 102 3 93 12 408 

2.  Енглески језик 2 74 2 68 2 68 2 62 8 272 

3.  Физичко васпитање 2 74 2 68 2 68 2 62 8 272 

4.  Математика 3 111 3 102 3 102 3 93 12 408 

5.  Рачунарство и информатика 2 74       2 74 

6.  Историја 2 74       2 74 

7.  Ликовна култура 1 37       1 37 

8.  Географија   2 68     2 68 

9.  Хемија 2 74       2 74 

10.  Биологија   2 68     2 68 

11.  Социологија са правима грађана       2 62 2 62 

12.  Техничко цртање 2 74       2 74 

13.  Физика 2 74       2 74 

14.  Механика 3 111       3 111 

15.  Основе  електротехнике 3+1 111+37 2+1 68+34     7 250 

16.  
Техничка механика са 

механизмима 
  3 102     3 102 

17.  Машински елементи   2+2 68+68     4 136 

18.  Електроника    2+1 68+34     3 102 

19.  Програмирање    2 68     2 68 

20.  Електромашинска припрема 3 111       3 111 

21.  
Хидрауличке и пнеуматске 

компоненте 
  2 68+90бл.     2 158 

22.  
Хидраулички и пнеуматски 

системи као објекти управљања 
    3 102+30бл   3 132 

23.  
Дигитална електроника и 

микроконтролери 
    1+2 34+68   3 102 

24.  
Системи управљања у 

мехатроници 
    1+2 

34+68 

+30бл 
  3 132 

25.  
Електрични погон и опрема  

у мехатроници 
    2+2 

68+68 

+30бл 
  4 166 

26.  
Опрема,погон и управљање у 

мехатронским системима 
    6 204   6 204 

27.  
Моделирање са анализом 

елемената и механизама 
    0+3 102   3 102 

28.  
Програмабилни логички 

контролери 
      1+2 31+62 3 93 

29.  Мехатронски системи       2 62+30 2 92 

30.  
Тестирање и дијагностика 

мехатронских система 
      0+5 155+30 5 185 

31.  
Одржавање и монтажа 

мехатронских система 
      0+5 155+30 5 185 
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32.  Предузетништво       2 62 2 62 

33.  
Изборни предмет према програму 

образовног профила 
    2 68 2 62 4 130 

34.  
Грађанско васпитање/Верска 

настава 
1 37 1 34 1 34 1 31 4 136 

УКУПНО 32 1184 32 1178 35 1280 32 1082 131 4724 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 

разред 
II 

разред 
III 

разред 
IV 

разред 
УКУПНО 

 1 

oдељење 

(комерцијалист

а) 

1 

одељење 

(комерцијали

ста) 

1 

одељење 

(комерцијалиста

) 

1 

одељење 

(комерцијалис

та) 

4 

oдељења 

Р.бр

. 
ПРЕДМЕТ нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

Предмети 

1. 
Српски језик и 

књижевност 
3 111 3 108 3 105 3 96 12 420 

2.  Страни језик 2 74 2 72 2 70 2 64 8 280 

3. 
Физичко 

васпитање 
2 74 2 72 2 70 2 64 8 280 

4. Математика 2 74 2 72 2 70 2 64 8 280 

5. Ликовна култура 1 37     / / 1 37 

6. 
Рачунарство и 

информатика 
2 74     / / 2 74 

7. Историја 2 74     / / 2 74 

8. Физика 2 74     / / 2 74 

9. Географија 2 74     / / 2 74 

10. Хемија / / 2 72   / / 2 72 

11. Биологија / / 2 72   / / 2 72 

12. 
Социологија са 

правима грађана 
/ /     2 64 2 64 

13. 
Други страни 

језик 
2 74 2 72 2 70 2 64 8 280 

14. 
Принципи 

економије 
3 111 2 72   / / 5 183 

15. Право 2 74 3 108   / / 5 182 

16. 
Канцеларијско 

пословање 
3 111 2 72   / / 5 183 

17. 
Рачуноводство у 

трговини 

1+

2 
37+74 1+2 

36+

72 
  / / 6 219 

18. 

Организација 

набавке и 

продаје 

/ / 3 108 3 105 / / 6 213 
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ПОДРУЧЈЕ РАДА : ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 

разред 

II 

разред 

III 

разред 

IV 

разред 

УКУПНО 

  1 

одељење 

(ТХТ) 

1 

одељења 

(ТХТ) 

1 

oдељења 

(ТХТ ) 

1 

oдељење 

(ТХТ) 

4 

oдељења 

Р.бр. ПРЕДМЕТ нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

Предмети 

1. Српски језик и 

књижевност 
3 99 3 96 3 93 3 90 12 378 

2. Страни језик 2 66 2 64 2 62 2 60 8 252 

3. Физичко васпитање 2 66 2 64 2 62 2 60 8 252 

4. Математика 2 66 2 64 2 62 2 60 8 252 

5. Рачунарство и 

информатика 
2 66       2 66 

6. Историја 2 66 2 64     4 130 

19. 
Пословна 

информатика 
/ /   2 70 / / 2 70 

20. 

Обука у 

виртуелном 

предузећу 

/ / 3 

108

+30 

бл. 

5 
175+6

0 
6 

192-

60 
14 625 

21. 
Трговинско 

пословање 
/ /   3 105 3 96 6 201 

22. 
Међународна 

шпедиција 
/ /   2 70 / / 2 70 

23. Статистика / /   3 105 / * 3 105 

24. 
Маркетинг у 

трговини 
/ /     3 96 3 96 

25. Финансије / /     2 64 2 64 

26. Предузетништво / /     2 64 2 64 

27. 

Грађанско 

васпит. /Верска 

настава 

1 37 1 36 1 35 1 32 4 140 

28. 
Изборни 

предмети 
/ / / /       

29. 
Комерцијално 

познавање робе 
    2 70   2 70 

30. 
Историја 

(одабране теме) 
      2 64 2 64 

УКУПНО 32 1184 32 
118

2 
32 1180 32 1084 128 4630 
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7. Ликовна култура           

8. Музичка уметност       1 30 1 30 

9. Физика 2 66       2 66 

10. Географија 1 33 2 64     3 97 

11. Хемија 2 66       2 66 

12. Биологија 2 66       2 66 

13. Социологија са 

правима грађана 
      2 60 2 60 

14. Страни језик 2 3 99 3 96 3 93 3 90 12 378 

15. Основи туризма и 

угоститељ. 
2 66       2 66 

16. Основи економије 2 66       2 66 

17. Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

4 132-90 4+5 
128+160-

120 
4 124 4+6 120+180-

120 
27 1294 

18. Економика и 

организација 

туристичких предузећа 

  2 64     2 64 

19. Пословна 

кореспонденција 
  2 64 2 62   4 126 

20. Туристичка географија     2 62 2 60 4 122 

21. Психологија у туризму     2 62   2 62 

22. Финансијско 

пословање 
    2 62   2 62 

23. Маркетинг у туризму и 

угостит. 
    2 62   2 62 

24. Историја уметности     3 93   3 93 

25. Предузетништво       2 60 2 60 

26. Професионална пракса  30  30  60    120 

27. Изборни предмет 

према програму 

образовног профила 

  2 64 2 62 2 60 6 186 

28. Верска 

настава/Грађанско 

васпитање 

1 33 1 32 1 31 1 30 4 126 

УКУПНО 32 1176 32 1174 32 1172 32 1080 128 4602 
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5.14  Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе 

 

Подручје рада Образовни профил Предмет Разред 

Број 

часова 

недељно 

Број 

одељења 

Број 

група 
Укупно 

М
А

Ш
И

Н
С

Т
В

О
 И

 О
Б

Р
А

Д
А

 М
Е

Т
А

Л
А

 

Техничар за 

компјутерско 

управљање (CNC) 

машина 

  

Рачунарство и 

информатика 

Први 

2 1 2 4 

Техничко цртање 4 1 2 8 

Механика 1 1 2 2 

Практична настава 4 1 3 12 

Техничар за 

компјутерско 

управљање (CNC) 

машина 

Машински 

елементи 

Други 

1 1 2 2 

Механика 1 1 2 2 

Компјутерска 

графика 
3 1 2 6 

Практична настава 4 1 3 12 

Техничар за 

компјутерско 

управљање (CNC) 

машина 

Хидраулика и 

пнеуматика 

Трећи 

2 1 3 6 

Моделирање 

машинских 

елемената и 

констрикција 

3 1 3 9 

Технологија за 

компјутерски 

управљане 

машине 

4 1 3 12 

Пројектовање 

технолошких 

система 

6 1 3 18 

Програмирање за 

компјутерски 

управљане 

машине 

2 1 3 6 

Техничар за 

компјутерско 

управљање (CNC) 

машина 

Програмирање за 

компјутерски 

управљане 

машине 

Четврти 

7 1 3 21 

Пројектовање 

технолошких 

система 

6 1 3 18 

Предузетништво 2 1 2 4 

Оператер машинске 

обраде 

Ручна и машинска 

обрада 
први 6 1 2 12 

Бравар – заваривач 
Машински 

елементи 
други 3 1 2 6 
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Технологија 

металних 

конструкција и 

процесне опреме 

3 1 2 6 

Механичар 

моторних возила 
/ други / / / / 

Бравар – заваривач / трећи / / / / 

Механичар 

моторних возила 
/ трећи / / / / 

  

Подручје рада Образовни профил Предмет Разред 

Број 

часова 

недељно 

Број 

одељења 

Број 

група 
Укупно 

Е
Л

Е
К

Т
Р

О
Т

Е
Х

Н
И

К
А

 И
 М

А
Ш

И
Н

С
Т

В
О

 И
 О

Б
Р

А
Д

А
 М

Е
Т

А
Л

А
 

Техничар  

мехатронике 

Рачунарство и 

информатика 

први 

2 1 2 4 

Техничко цртање 2 1 2 4 

Основе 

електротехнике 
1 1 2 2 

Електромашинска 

припрема 
3 1 2 6 

Основе 

електротехнике 

други 

1 1 2 2 

Машински елементи 2 1 2 4 

Електроника 1 1 2 2 

Програмирање 2 1 2 4 

Хидрауличке и 

пнеуматске 

компоненте 

2 1 2 4 

Хидраулички и 

пнеуматски системи 

као објекти управљања 

трећи 

3 1 3 9 

Дигитална 

електроника и 

микроконтролери 

2 1 3 6 

Системи управљања у 

мехатроници 
2 1 3 6 

Електрични погон и 

опрема у мехатроници 
2 1 3 6 

Опрема, погон и 

управљање 

мехатронским 

системима 

6 1 3 18 

Програмабилни 

логички контролери 

четврти 

2 1 3 6 

Тестирање и 

дијагностика 

мехатронских система 

5 1 3 15 
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Одржавање и монтажа 

мехатронских система 
5 1 3 15 

Предузетништво 2 1 2 4 

 

Подручје 

рада 
Образовни профил Предмет Разред 

Број 

часова 

недељно 

Број 

одељења 

Број 

група 
Укупно 

Е
К

О
Н

О
М

И
Ј

А
, 

П
Р

А
В

О
 И

 А
Д

М
И

Н
И

С
Т

Р
А

Ц
И

Ј
А

 

 

Комерцијалиста 

Рачунарство и 

информатика 

Први 

2 1 2 4 

Канцеларијско 

пословање 

3 1 2 6 

Рачуноводство у 

трговини 

2 1 2 4 

Канцеларијско 

пословање 

  

  

други 

2 1 2 4 

Рачуноводство у 

трговини 

2 1 2 4 

Организација набавке 

и продаје 

3 1 2 6 

Обука у виртуелном 

предузећу 

3 1 2 6 

Пословна 

информатика 

трећи 2 1 2 4 

Статистика 3 1 2 6 

Обука у виртуелном 

предузећу 

5 1 2 10 

Организација набавке 

и продаје 

3 1 2 6 

Обука у виртуелном 

предузећу 

четврти 

  

6 1 2 12 

Предузетништво 2 1 2 4 

  

Подручје 

рада 
Образовни профил Предмет Разред 

Број 

часова 

недељно 

Број 

одељења 

Број 

група 
Укупно 

Т
Р

Г
О

В
И

Н
А

, 

У
Г

О
С

Т
И

Т
Е

Љ
С

Т
В

О
 И

 

Т
У

Р
И

З
А

М
 

Туристичко – 

хотелијерски техничар 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 
Први 

4 1 2 8 

Рачунарство и 

информатика 
2 1 2 4 

Туристичко – 

хотелијерски техничар 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

Други 4 1 2 8 
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Пословна 

кореспонденција 
2 1 2 4 

Туристичко – 

хотелијерски техничар 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 
Трећи 

4 1 2 8 

Пословна 

кореспонденција 
2 1 2 4 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање Четврти 
4 1 2 8 

Предузетништво 2 1 2 4 

 

5.15 Настава у блоку по ОП 

 (табеларни приказ реализације наставе у блоку по ОП) 

 

Техничар мехатронике – настава у блоку 

 

II1 – 3 недељe III1 - 3 недељe IV1 - 3 недеље 

од 29.11.2021. до 3.12.2021. од 22.11.2021. до 26.11.2021. од 15.11.2021. до 19.11.2021. 

од 04.4.2022. до 08.4.2022. од 28.3.2022. до 01.4.2022. од 21.3.2022. до 25.3.2022. 

од 13.6.2022. до 17.6.2022. од 06.6.2022. до 10.6.2022. од 23.5.2022. до 27.5.2022. 

Техничар за комјутерско управљање (CNC) машина – настава у блоку 

I2 – 2 недељe II2 – 2 недељe 

од 20.12.2021. до  24.12.2021. од 08.6.2022. до 14.6.2022.       

од 15.6.2022. до 21.6.2022. од 15.6.2022. до 21.6.2022. 

III2 - 2 недељe IV2 - 3 недеље 

од 06.12.2021. до 10.12.2021. од 11.5.2022. до 17.5.2022. 

од 15.6.2022. до 21.6.2022. од 18.5.2022. до 24.5.2022. 

/ од 25.5.2022. до 31.5.2022. 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРОЈ ЧАСОВА У БЛОКУ 

техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 270 

оператер машинске обраде 60 

механичар моторних возила 90 

бравар - заваривач 210 

техничар мехатронике 270 
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Бравар заваривач, Механичар моторних возила – настава у блоку 

III3– 2 недељe III4- 2недељe 

од 18.5.2022. до 24.5.2022. од 18.5.2022. до 24.5.2022. 

од 25.5.2022. до 31.5.2022. од 25.5.2022. до 31.5.2022. 

II3 - 2недеље I3 - 2 недеље 

од 08.6.2022. до 14.06.2022. од 08.6.2022. до 14.06.2022. 

од  15.6.2022. до 21.6.2022. од  15.6.2022. до 21.6.2022. 

Туристичко - хотелијерски  техничар– настава у блоку 

IV4 – 4 недељe III6 - 4 недељe 

од 27.9. до 01.10.2021. од 11.10. до 15.10.2021. 

од 15.11. до 19.11.2021. од 22.11. до 26.11.2021. 

од 31.01. до 4.02.2022. од 21.02 .до 25.02.2022. 

од 14.3. до 18.3.2022. од 28.3. до 01.4.2022. 

II5 - 4 недеље I5 - 3 недеље 

од 18.10. до 22.10.2021. од 01.11 до 5.11.2021. 

од 29.11. до 3.12.2021. од 7.3. до 11.03.2022. 

од 28.02. до 4.3.2022. од 16.5. до 20.5.2022. 

од 4. 4. до  8.4.2022. / 

Прoфесионална пракса 

I5 - 1 недеља II5- 1недеља III6- 2 недеље 

од 30. 5. до 3. 6.2022. од 6.6. до 11.6.2022. од  24.01. до 28.01.2022. 

/ / од 13.6. до 17.6.2022. 

 Настава у блоку за комерцијалисте 

II4 - 1 недеља III5 - 2 недеље IV3 - 2 недеље 

 од 7.3. до 11.3.2022. 
од  01.11. до 5.11.2021. од 15.11. до 19.11.2021. 

од 14.3. до 18.3.2022. од  28.3. до 01.4.2022. 
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5.16   Реализовани часови изборних предмета и факултативне активности 

 

 

 

  

Предмет Наставник 

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 Снежана Чикарић 5  108 5  88 6  89 4  92 

Грађанско 

васпитање 

Славица 

Танасковић II1, 

(II2,3,5) 

Стаматовић 

Снежана – 

(I1,2,3); (I4,5)(; 

IV2,3,4); 

(III1,2,4,5) 

Васиљевић Нада –  

II4, III3, III6, IV1 

/ 

 

2 

 

 

/ 

/ 

 

29 

 

 

/ 

2 

 

/ 

 

 

1 

17;23 

/ 

/ 

 

1 

 

 

2 

/ 

 

22 

/ 

 

1 

 

 

1 

/ 

 

18 

 

 

13 

Изабрана 

поглавља 

математике 

Верица Богићевић 

III1, V1,  IV2 

/ / / / 1 31 2 61 

Горан Софијанић 

III2 

/ / / / 1 31 / / 

Пословна 

информатика у 

туризму  и 

угоститељству 

Слађана Вучковић  

II5 

/ / 1 29 / / / / 

Историја 

(одабране теме) 

Нада Васиљевић   

II3; 

III6; 

IV3 

/ / 1 23 1 29 1 31 

Репаратура 

машинских 

делова 

Мирјана Паповић 

III3 

 III4 

/ / / / 2 22 / / 

Филозофија 
Раде Милићевић 

IV4 

            1 31 

Комерцијално 

познавање робе 

Милена 

Вучућевић 

III5 

        1 32     
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5.17   Најзначајнији датуми у школи (Летопис школе за шк. 2021/2022.) 

 

Од 20.8. до 25.8.2021. одржани су састанци стручних већа. 

27.8.2021. Директор је присуствовао састанку Актива директора у Школској управи. 

30.8.2021. Одржан је састанак Педагошког колегијума. 

31.8.2021. Одржани су родитељски састанци за ученике првог разреда, на којима су присуствовали 

директор, педагог и сви наставници одељењског већа првог разреда. 

31.8.2021. Одржан је састанак у школи са лиценцираним инструкторима  из акредитованих фирми, у 

којима имамо ученике по дуалном образовању,  око припрема за извођење практичне наставе у новој 

школској години.  Састанку су присуствовали организатор практичне наставе Љиљана Танасић Лучић, 

координатор за образовање одраслих Славица Тотовић и чланови тима за КВиС. 

1.9.2021. Почетак школске 2021/22. године (прва смена). 

У септембру 2021. расписан је конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 2021/22. годину. 

2.9.2021. Директор је имао састанак у МПНТР са помоћницом министра за дуално образовање Габријелом 

Грујић. 

3.9.2021. Одржан је састанак РТЦ тима. 

Од 6. до 9. септембра 2021. обављено је потписивање уговора послодавац – школа и послодавац – ученик, 

за ученике који уче по дуалном систему (II3 бравари –   заваривачи). Потписивању су присуствовали 

директор школе Зоран Јотић и организатор практичне наставе Љиљана Танасић Лучић. 

7.9.2021.  На позив Привредне коморе Ужицe, директор је присуствовао конференцији Пројекат 

ENHANCE на Златибору.  

8.9.2021. Просветни инспектор посетио школу у редовном инспекцијском надзору. 

8.9.2021. Одржан је састанак Тима за пројекте школе – руководилац тима Славица Тотовић. 

8.9.2021. Одржан је састанак  тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва – 

руководилац тима  Славица Тотовић. 

8.9.2021. Почела је обука за оператера на ЦНЦ глодалици. Носиоци ове активности су координатор за 

образовање одраслих Славица Тотовић и наставник Тони Смиљанић. 

9.9.2021. Педагог Снежана Стаматовић спровела је истраживање у школи на тему Школска клима и 

просоцијално понашање као фактори безбедности у школи у сарадњи са Факултетом за безбедност 

Београд. 

9.9.2021. Директор је присуствовао састанку Актива директора  Пожеге. 

10.9.2021. На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, одржан је састанак директора школа. 

Састанку су присуствовали Владан Веснић, професор и Зоран Јотић, директор. 

10.9.2021. Одржан је састанак Тима за маркетинг и јавну делатност – руководилац тима Верица Богићевић. 

13.9.2021. Одржана је прва седница Наставничког већа. 

13.9.2021. Одржан је састанак Савета родитеља. 

14.9.2021. Одржана је седница Школског одбора. 

15.9.2021. Panel Industry 4.0 INMOLD ue (Владан Веснић и Зоран Јотић). 

15.9.2021. Одржан је састанак Тима одељењских старешина . 

16.9.2021. Одржан је састанак Ученичког парламента. 

17.9.2021. Одржан је састанак Вршњачког тима за заштиту ученика од злостављања, занемаривања и 

дискриминације. 

18.9.2021. Реализован наградни излет за одељење IV3 које је остварило најбољи успех у претходној 

школској години. 

20.9.2021. Почела је обука за руковаоца парним котловима у котларници ОШ Емилија Остојић. Носилац 

активности је координатор за образовање одраслих Славица Тотовић. 

20.09.2021. Одржан је састанак Тима за рад са талентованим и надареним ученицима. 

21.9.2021. Одржан је састанак у фабрици стрељачке муниције Белом Узићи, коме су присуствовали 

директор Зоран Јотић, професор Владан Веснић и координатор за образовање одраслих Славица Тотовић. 
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21.9.2021. Састанак Тима за маркетинг и јавну делатност – руководилац тима Верица Богићевић. 

22.9.2021. Директор је имао састанак у полицијској станици у Пожеги са начелником полиције поводом 

почетка школске године и превазилажења проблема у домену безбедности и функционисања школе. 

25.9.2021. Професорка физичког васпитања Ана Милчановић водила је ученике из планинарске секције 

на излет до видиковца Ђурића орлови. 

27.09.2021. Противпожарна инспекција – редовни инспекцијски надзор. 

28.9.2021. Одржан је брифинг поводом пројекта за Инавације у настави и учењу (фондација ЕТФ у 

сарадњи са ЗУОВ-ом и ГИЗ-ом) коме су присуствовали Снежана Стаматовић, Славица Тотовић, Славица 

Танасковић и Драгана Миливојевић. 

29.9.2021. Руководилац тима за пројекте и међународну сарадњу, Славица Тотовић, присуствовала је 

вебинару фондације Темпус. 

30.9.2021. Представници Ученичког парламента присуствовали дебати Омладинска политика у Пожеги у 

организацији НВО Форца. 

2.10.2021. Компанија Инмолд и наша школа обележиле су јубилеј који је назван 10 година дуалног 

образовања у компанији Инмолд. Тим поводом на градском тргу наши ученици представили су своја 

знања и вешитине које су стекли као стипендисти компаније Инмолд. 

Од 4.10.2021. до 18.10.2021. одржане радионице на часовима одељењских старешина и на састанцима 

Вршњачког тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и дискриминације у циљу превенције 

медијске злоупотребе деце. На тај начин наша школа учествовала је у иницијативи Деца и медији коју је 

покренуло удружење Пријатељи деце Србије. 

Од 7.10.2021. до 10.10.2021.  колеге из Хрватске заједнице техничке културе посетиле су нашу школу. Том 

приликом уручене су медаље које су наши ученици освојили на такмичењу младих иноватора Инова у 

Загребу. 

11.10.2021. Директор школе Зоран Јотић и педагог Снежана Стаматовић присуствовали су првој 

информативној сесији поводом конкурса НВО RYCO за програме размене младих. 

14.10.2021. Одржан је састанак Тима за пројекте школе и међународну сарадњу – руководилац тима 

Славица Тотовић  

15.10.2021. Психолог школе, Сузана Гојковић, присуствовала је другој информативној сесији поводом 

конкурса НВО RYCO за програме размене младих. 

15. и 16.10.2021. Одржан је семинар директора у Врњачкој Бањи – Јачање компентенција  директора, 

модул 1. 

18.10.2021. Емитовањем филма у холу школе Имеђу јаве и сна обележен је европски дан борбе против 

трговине људима. Видео информише децу и младе о облицима трговине децом, могућим ризицима и 

механизмима заштите. 

19.10.2021. Акредитација школе за Еразмус плус (подношење Еразмус плана). Активност су реализовале 

руководилац тима за пројекте и међународну сарадњу Славица Тотовић и члан тима Ана Ивановић. 

20.10.2021. Одржана седница Педагошког колегијума. 

20.10.2021. Професорка Јелица Миросавић учествовала је на тренингу за тренере о Climate KIC 

методологији онлајн путем Zoom-а у организацији пројектног тима Climate KIC / Млади Иноватори 

Србије 2021.  

21.10.2021. Одржан је састанак Тима за маркетинг и јавну делатност – руководилац тима професорка 

Верица Богићевић. 

21.10.2021. Професорке Јелица Миросавић и Славица Танасковић учествују у пројекту Иновације у 

настави и учењу. Састанци и обуке одржавају се онлајн путем Zoom-a. 

21. и 22.10.2021. Одржано такмичење Пословни изазов. Носиоци активности су професорке Ана Ивановић 

и Сандра Јовићевић. 

27.10.2021. Одржан онлајн састанак Тима Регионалног центра за континуирано образовање одраслих – 

руководилац тима Славица Тотовић. 

26.10.2021. Професорке Ана Ивановић и Сандра Јовићевић похађале су онлајн тренинг Girls Go Circular 

који је намењен оснаживању девојчица и девојака у области СТЕМ дисциплина (наука, технологија, 

инжењерство и математика) и добиле сертификат који је издао Европски институт за иновације и 
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технологију и приручник за спровођење програма. Од 75 средњих школа које су широм Србије 

учествовале, Техничка школа у Пожеги је међу првих пет награђених са 50.000,00 динара. 

29.10.2021. Одржан је састанак Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва –  

руководилац тима Славица Тотовић. 

2.11.2021. Одржан састанак Тима за КВИС – руководилац тима Сандра Јовићевић. 

2.11.2021. Одржан састанак Тима одељењских старешина – руководилац Ана Ивановић 

3.11.2021. Одржан састанак у Влади Републике Србије Београд – Реализација пројекта Регионалног 

тренинг центра у Србији (Пожеги). 

4.11.2021. На Тари Друштво директора Републике Србије организовало је   конференцију јачање 

ингеренција директора. 

4.11.2021. Педагог Снежана Стаматовић присуствовала је семинару Развој социјалних вештина код деце 

и младих. 

5.11.2021. Седница одељењских већа, I класификациони период. 

Од 5. до 10.12.2021. одржан је семинар под називом Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и 

мултимедији на коме је учествовало 25 наставника наше школе 

6. и 7.11.2021. Одржан семинар у Чачку Права детета у образовању. 

6.11.2021. Психолог Сузана Гојковић похађала је семинар Јачање професионалне улоге психолога у 

школи. 

9.11.2021. Одржан је састанак у Техничкој школи Радоје Љубичић у Ужицу присуствовао је директор и 

ОПН. 

10.11.2021. Одржан је састанак тима за ДУАЛНО образовање – припрема за евалуацију од стране ЗУОВА. 

13.11.2021. Професор математике Горан Софијанић je учествовао на обуци Шта све могу калкулатори – у 

сусрет државној матури, коју је организовао РЦУ у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета 

образовања и васпитања.  

15.11.2021. Испит провере стручне оспособљености за оператере на ЦНЦ глодалици –координатор за 

образовање одраслих Славица Тотовић . 

15.11.2021. Одржан састанак са ванредним ученицима школе – координатор за образовање одраслих 

Славица Тотовић. 

Од 15.11.2021. до 15.12.2021. професорке Ана Ивановић и Сандра Јовићевић одржале су обуку Girls go 

circular за ученице наше школе. 

16.11.2021. Састанак Актива директора – Пољопривредна школа. 

17.11.2021. Одржан онлајн састанак радне групе за измену и допуну Закона о НОКС-у Р. Србије. Носилац 

активности – Славица Тотовић. 

18.11.2021. Одржана седница Наставничког већа. 

22.11.2021. Oдржан је први онлајн састанак Tима за професионални развој запослених путем гугл групе 

(Google Contacts и Gmail). 

22.11.2021. Пилотирање Оквира за праћење и вредновање дуалног образовања и дуалних образовних 

профила од старане ЗУОВа. 

23.11.2021. Нашу школу су посетила четири члана тима који прати и вреднује дуално образовање и дуалне 

образовне профиле у оквиру пројекта Подршка у развоју и успостављању Националног модела дуалног 

образовања, Софија Вујовић и Ирена Ћенарић (Центар за образовне политике), Радиша Микарић (ЗУОВ).  

23.11.2021. На платформи e-Twinninga регистровало се 28 наставника Техничке школе. Носиоци 

активности су Тим за пројекте школе и професор Раде Јовичић.   

26. и 27.11.2021. Одржана је заједница машинских школа Србије – Ртањ –Управни и Надзорни одбор. 

29.11.2021. Одржан састанак Тима за пројекте и међународну сарадњу. Руководилац тима – Славица 

Тотовић. 

1.12.2021. Одржан је састанак са e-Twinning амбасадорком, Олгицом Спасојевић : Кратак водич кроз  e-

Twinning. Присуствовали су сви наставници регистровани на овој платформи. 

2. и 3.12.2021. Одржан је семинар директора Врњачка Бања – Јачање компентенција директора, модул 2. 

3.12.2021. Одржан је испит провере стручних компетенција за руковаоца парним котловима. Носилац 

активности је координатор за ОО, Славица Тотовић. 
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6.12.2021. Професор Горан Софијанић одржао је у школи обуку Шта све могу калкулатори – у сусрет 

државној матури на којој је учествовало 19 наставника.  

Од 8. до 10.12.2021. присуство Erazmus + информативним данима (ЗУМ платформа). Носиоци активности 

су Тим за пројекте школе – Славица Тотовић, Ана Ивановић. 

9.12.2021. Одржан је онлајн састанак Заједнице за развој иновативне наставе и учења – представљање и 

презентација пројекта (завршни сусрет) коме су присуствовале професорке Славица Танасковић и Јелица 

Миросавић. 

9.12.2021. Љиљана Танасић Лучић, организатор практичне наставе, присуствовала је предавању 

Имплементација приручника за извођење практичне наставе, које се одржало у Београду. 

9.12.2021. Професорке Ана Ивановић и Сандра Јовићевић присуствовале су тренингу за наставнике 

средњих школа – обука за коришћење платформе MIRO. 

10.12.2021. У хотелу Tulip Inn на Новом Београду одржана Међународна конференција Агора – употреба 

мобилних апликација у ванучионичкој настави – присуствовале Славица Тотовић  и Ана Ивановић. 

10.12.2021. Одржан састанак Савета родитеља. 

Од 10.12.2021 до 6.1.2022. професорка Јелица Миросавић похађала је онлајн семинар Teстови знања – 

водич за израду и примену. 

15.12.2021. Тим за маркетинг и јавну делатност одржао предавање на тему секте Знањем до личне 

безбедности и колективног штита од дејства секти. 

16.12.2021. Одржан је трећи састанак Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва. 

20.12.2021. Одржан састанак Тима за пројекте и међународну сарадњу – онлајн. Носилац активности је 

Славица Тотовић и чланови тима за пројекте школе. 

22.12.2021. Састанак -  Erazmus +, регистрација OID и PIC броја, ЕУ логин налог, писање пројекта. 

Руководилац тима – Славица Тотовић. 

24.12.2021. Одржана седница Наставничког већа. 

27.12.2021. Одржан састанак Тима за ОО. Носилац активности је координатор за ОО, Славица Тотовић. 

29.12.2021. Одржан састанак Актива директора школа Пожеге. 

29.12.2021. Састанак са извођачима програма НФО – пословни секретар. Носилац активности 

координатор за ОО – Славица Тотовић. 

30.12.2021. Одржана седница Одељењских већа. 

10.1.2022. Одржана седница Школског одбора. 

19.1.2022. Актив директора школа Пожеге. 

20.1.2022. Посета Средњој стручној школи у Крагујевцу и компанији MIND group. 

21.1.2021.Одржана седница Наставничког већа. 

24.1.2022. Одржана седница Педагошког колегијума. 

24.1.2021. Консултације из математике за ванредне ученике (Верица Богићевић).  

25.1.2022. Одржна седница Наставничког већа. 

26.1.2021. Састанак тима за пројекте и међународну сарадњу. Носилац активности је Славица Тотовић и 

чланови Тима за пројекте школе и међународну сарадњу. 

27.1.2022. Прослава школске славе, Светог Саве. 

3.2.2022. У великој сали Скупштине општине Пожега одржан састанак: Промоција националног модела 

дуалног образовања и оквира квалификација у Републици Србији, којем су присуствовали: Габријела 

Грујић – МПНТР, Мирјана Ковачевић – Привредна комора Републике Србије, Ђорђе Никитовић – 

председник Општине Пожега, представници компанија и ученици.  

3.2.2022. У спортској хали одржано општинско такмичење у футсалу. Ђаци Техничке школе освојили су 

1. место. Носилац активности је професор физичког васпитања Србољуб Стефановић. 

4.2.2022. Консултације око пројекта мобилности КА1- Фондација Темпус – Београд. Носилац активности 

координатор за ОО, Славица Тотовић. 

8.2.2022. У Ариљу одржано окружно такмичење у футсалу. Екипа Техничке школе није се пласирала на 

даље такмичење. Носилац активности је професор физичког васпитања  Србољуб Стефановић. 

11.2.2022. У Пожеги одржано окружно такмичење златиборског округа у одбојци. 
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11.02.2022. Одржан надзорни одбор Заједнице машинских школа – Ваљево. 

14.2.2022. Одржан састанак тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва. Руководилац 

тима – Славица Тотовић. 

21.2.2022. Професор Горан Софијанић одржао је радионицу на тему Права детета у образовању, 

стереотипи и предрасуде у II5.  

21.02.2022. Одржана седница Педагошког колегијума. 

1.3.2022. Одржан састанак тима за ОО. Носилац активности је координатор за ОО, Славица Тотовић. 

2.3.2022. У Београду у организацији Фондације Темпус одржан семинар Ка квалитетним  e-Twinning 

пројектима у циљу унапређења и коришћења ИКТ-а у настави којем је присуствовао Емир Авдић. 

3.3.2022. Одржано школско такмичење из Агенцијског и хотелијерског пословања. Ђаке су за такмичење 

припремале професорке Милка Шојић, Сандра Јовићевић и Снежана Полић. 

5.3.2022. Одржано школско такмичење – машинство и обрада метала. 

7.3.2022. Одржан састанак Тима за пројекте и међународну сарадњу којем су присуствовали Славица 

Тотовић и чланови тима за пројекте школе и међународну сарадњу. 

10.3.2022. Одржано математичко такмичење Мислиша. Ђаке су припремали професори математике 

Верица Богићевић, Драгана Продановић и Горан Софијанић. 

10. и 11. 3. 2022. Одржано ПИСА тестирање. 

14.3.2022. Инспекцијски надзор – Сектор за ванредне ситуације. 

14.3.2022. Одржан састанак Савета родитеља. 

15.3.2022. У организацији Достигнућа младих одржано предавање Moja junior Achievement priča. 

Реализатори активности су професорке Ана Ивановић и Сандра Јовићевић. 

15.3.2022. Одражана седница Наставничког већа. 

17.3.2022. Видео састанак са Школском управом Ужице. 

18. и 19. 3 2022. У Великој Плани одржано републичко такмичење ученика четвртог разреда образовног 

профила Туристичко-хотелијерски техничар. Ученике су за такмичење припремале професорке Милка 

Шојић, Даница Дрндаревић и Сандра Јовићевић. 

18.3.2022. У Великој Плани одржан Округли сто актива Агенцијског и хотелијерског пословања ком су 

присуствовале професорке Милка Шојић, Даница Дрндаревић и Сандра Јовићрвић. 

22.3.2022. Одржан састанак у ШУ Ужице. 

23.3.2022. Електронска седница Школског одбора. 

24.3.2022. Консултације из математике за ванредне ученике (Драгана Продановић). 

26.3.2022. Професорка Сандра Јовићевић посетила је Сајам туризма. 

31.3.2022. За наставнике Техничке школе одржан семинар Електронски портфолио наставника и ученика. 

Од 1. до 15.4. 2022. априлски испитни рок за ванредне ученике. 

1.4.2022. Професорка Сандра Јовићевић одржала је радионицу Права детета са ученицима I4. 

2.4.2022. У Новом Пазару одржано регионално такмичење из машинске групе предмета. Ученике су 

припремали професори Милан Трифуновић и Драгана Миросавић. 

4.4.2022. Координатор за ОО, Славица Тотовић, у Београду у МПНТР присуствовала је састанку са М. 

Милановићем и М. Ковачевићем – реакредитација и акредитација старих и нових програма НФО за ЈПОА.  

Од 5. до 8.4.2022. одржано пилотирање државне матуре. 

8.4.2022. Професорка Сандра Јовићевић одржала је радионицу Дискриминација са ученицима I4. 

8. и 9.4.2022. У Нишу одржано републичко такмичење из математике. Ученике је припремао професор 

Горан Софијанић. 

9.4.2022. У Ужицу одржано регионално такмичење из Статике, 2D компјутерске графике и 3D моделирања 

машинских елемената и конструкција. Ученике су припремали професори Анђелка Василијевић, Раде 

Јовичић и Владан Веснић. 

12.4.2022. Професорке Ана Ивановић и Сандра Јовићевић одржале су радионицу КВИС-а за писање CV. 

14.4.2022. За наставнике Техничке школе одржан онлајн семинар Дигитална учионица. 

15.4.2022. Родитељски састанак са родитељима ученика који иду на екскурзију. 
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Од 18. до 21.4.2022. реализована је екскурзија матураната – Охрид, Северна Македонија. 

19.4.2022. Одржана седница Одељењских већа завршних разреда. 

21.4.2022. Одржана седница Наставничког већа. 

27.4.2022. Одржан је Педагошки колегијум. 

5.5.2022. У Врњачкој Бањи одржана обука за имплементацију матурског испита по новом концепту којој 

су присуствовале професорке Милка Шојић и Сандра Јовићевић. 

6.5.2022. Почетак обуке за Руковаоца парним котловима (2 полазника). Носилац активности је 

координатор за образовање одраслих, Славица Тотовић. 

12.5.2022.  Одржана седница Школског одбора. 

12.5.2022. Одржан састанак Савета родитеља. 

13. и 14. 5. 2022. У Крагујевцу одржано републичко такмичење ученика машинских школа Републике 

Србије трогодишњег образовног профила где су ученици Техничке школе освојили две медаље. Ученике 

су припремали професори Зоран Петровић и Драган Вујовић. 

13.5.2022. На стадиону ФК Слога Пожега одржан је пролећни крос РТС-а кроз Србију. Учешће су узели и 

ученици Техничке школе са својим професорима физичког васпитања Србољубом Стефановићем, Аном 

Милчановић и Петром Тановићем. 

15. 5. 2022. У Тршићу одржано републичко такмичење из српског језика. Ученика О. Радивојевића 

припремала је професорка српског језика Ана Драгићевић. 

16.5.2022. Одржан састанак са извођачима програма НФО ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР (Сандра Јовићевић и 

Ана Ивановић). 

17.5.2022. Састанак Тима одељењских старешина. 

18.5.2022. Матуранти наше школе посетили су Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву. 

19.5.2022. Отворена изложба радова ученика наше школе Дигитална графика. Изложбу уредила и 

отворила мр Александра Гордић. 

19.5.2022. Одржана седница Наставничког већа. 

21.5.2022. На Машинском факултету у Београду одржано републичко такмичење ученика машинских 

школа Републике Србије на којем су ученици Техничке школе освојили осам медаља. Ученике су 

припремали професори Анђелка Василијевић, Раде Јовичић, Душица Спасојевић, Тони Смиљанић и 

Владан Веснић. 

21.5.2022. Ученици I4 заједно са професорком Сандром Јовићевић ишли су на излет у Лорет. 

24. и 25.5.2022. У Београду одржана обука Каријерно вођење и развој запослених којој је присуствовала 

професорка Сандра Јовићевић. 

26.5.2022. Консултације из математике за ванредне ученике (Горан Софијанић). 

30.5.2022. Одржан састанак Тима за пројекте и међународну сарадњу. 

31.5.2022. Одржан састанак Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва. Руководилац 

тима – Славица Тотовић 

1.6.2022. Посета Научно-технолошком парку Београд, дидактичком центру FESTO.  

Од 1. до 17.6.2022. јунски испитни рок за ванредне ученике. 

3.6.2022. Координатор за ОО, Славица Тотовић у Београду у МПНТР присуствовала је састанку са М. 

Милановићем и М. Ковачевићем с циљем реакредитација и акредитација старих и нових програма НФО 

за ЈПОА. 

3.6.2022. Школу посетили представници фирме која је добила радове на реконструкцији и изградњу Старе 

школе као и представници ЈУПа. 

3.6.2022. Одржана седница Одељењских већа завршних разреда. 

7.6.2022. Одржана седница Наставничког већа. 

8.6.2022. Састанак тима за ОО. 

9. и 10.6.2022. У Београду у хотелу Crowne plaza одржана је конференција Зелене перспективе развоја 

привреде и образовања којој је присуствовала Славица Тотовић. 

15.6.2022. Испит провере стручних компетенција за руковаоца парним котловима.   
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5.18 Културне и друге активности 

Културна делатност Техничке школе и осмишљавање свакодневнице заслужују пажњу. Полазећи од тога 

да је кретање без културе кретање у празном простору, различити културни садржаји у школи  нашли су 

своју афирмацију кроз обележавања значајних  годишњица, организовање изложби и позоришних 

представа, као и кроз израду паноа и презентација. У табели која следи побројане су активности које су се 

одржавале у овој области. Прецизни датуми наведени су у Летопису школе а опширније су описане у 

извештајима Тимова и секција.  

Активности Носиоци Докази о реализацији 

Обележавање значајних датума наше историје професор историје није реализовано 

Књижевне вечери 
библиотекар, проф. српског 

језика 

Учешће наших ученика на 

поетско-музичком фестивалу 

“Пожезија” 

Биоскопске и позоришне представе – посета проф.српског језика није реализовано 

Позоришна представа ученика школе 
Ана Драгићевић, Филиповић 

Бисерка 
није реализовано 

Представљање активности школе путем 

средстава јавног информисања 

Директор, библиотекар, 

педагог, пом.директора 
током године 

Учешће на такмичењима и смотрама, 

планинарске активности 
предметни наставници 

Извештаји са такмичења и 

секција 

Спортска такмичења и турнири 
проф. ФВ, Ученички 

парламент 

Извештаји са такмичења; 

евиденција у дневнику ов 

рада 

Изложба ликовне секције 
професор ликовног 

васпитања 

19.5.2022. Изложба 

Дигитална графика 

Учешће ученика у хуманитарним акцијама Ученички парламент 
записници УП, 

вест на сајту школе 

Прослава Савиндана тим за прославу 
Извештај о прослави 

Савиндана 

Музичко-сценско-рецитаторска представа 

ученика 
професори српског језика 

Извештај о прослави 

Савиндана 

Смотра рецитатора проф српског језика није реализовано 

Дани Техничке школе ( поводом Дана школе) тим за прославу Дана школе 
реализовано кроз спортске 

активности 

Конференција Примена нових технологија у 

средњој школи 
Организациони одбор није реализовано 

Учешће на конкурсу Друштва школских 

библиотекара Србије Разгледница из школске 

библиотеке 

библиотекар, 

ученице III6 
април, 2022. 

Расписан интерни конкурс УП и Тима за 

заштиту од насиља на тему толеранције, 

људских и дечјих права, демократије, инклузије, 

борбе против насиља и дискриминације 

психолог, педагог, ученици мај, 2022. 

Реализација програма слободних активности  
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Назив активности Разред 
Планирано 

часова 

Задужени 

наставник 
Реализација 

Сајам књига 

по 2 најбоља 

ученика из 

одељења 

12 
Драгићевић Ана 

Драшкић Јована 
није реализовано 

Посета позоришној 

представи, концертима, 

биоскопским 

пројекцијама 

I, II, III, IV 5 Драшкић Јована није реализовано 

Сајам аутомобила I, II,  III раз. 12 Вујовић Драган није реализовано 

Сајам технике IV- ТКУ,ТМ 12 
Поповић Милан, 

Авдић Емир 
није реализовано 

Сајам туризма I и II раз.–ТХТ 12 Сандра Јовићевић 

26.3.2022. 

наставница посетила 

сајам 

Локални сајамови  

образовања 
сви 12 Тим за маркетинг није реализовано 

Каријерно информисање: 

посета факултетима 
IV- ТКУ и ТМ 12 

Љиљана Танасић 

Лучић, Веснић 

Владан 

посета Универзитету 

у НС 

Посета Машинском 

факултету у Краљеву 

Сајам омладинског 

предузетништва 
сви 12 

Дрндаревић Даница, 

Јовићевић Сандра 
 

Прослава Савиндана сви 30 

Јована Драшкић, 

Нада Миловановић, 

Снежана Чикарић,   

Стефановић Србољуб 

27.1.2022. 

Књижевне вечери сви 30 Нада Миловановић  

Концерти школског 

оркестра 
сви 2 Стефановић Србољуб  

Посета музеју Никола 

Тесла Београд 
I и II раз.–ТМ 10 

Славица Танасковић, 

Поповић Милан 
 

Једнодневне стручне 

посете одељења у 

организ. пред.наст.и 

одељењских старешина 

сви 100 

Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

 

Излет најбољег одељења 

по основу просечне 

оцене на крају наставне 

године – посета 

Виминацијуму 

– 31 ученик 10 
IV3 (прошлогодишње 

III5) 
18.9.2022. 

Излет за чланове 

Вршњачког тима 
Вршњачки тим 10 

Координатори 

Вршњачког тима 

Нада Васиљевић, 

Снежана Стаматовић, 

Сузана Гојковић 

није реализовано 
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Стручно-туристичко 

путовање колектива на 

крају наст.године 

колектив 5 дана 

Директор, 

Председник 

синдиката 

 

Излет колектива пре 

почетка школске године 
колектив 2 дана 

Директор, 

Председник 

синдиката 

29. и 30. 8. 2022. 

Недеља спорта поводом 

Дана школе 
матуранти 2 Ана Милчановић  

Успостављање сарадње 

са школама  у окружењу 

– Техничка школа „Руђер 

Бошковић“ Загреб, 

Техничка школа Бања 

Лука и друге сродне 

школе ван региона 

ученици и 

наставници 
36 

Педагошки 

колегијум, директор 
 

Акције добровољног 

давалаштва крви 

наставници 

пунолетни 

ученици 

10 Ученички парламент  

 

5.19 Извештај са прославе Савиндана 2022. године 

На основу препорука рада у условима пандемије, корона вируса од стране МПНТР прослава Савиндана 

се обележава у кругу колектива уз поштовање свих неопходних епидемиолошких мера. 

На обележавање Савиндана позвани су (и присуствовали) чланови колектива, чланови Школског одбора 

(Ивана Пановић, Весна Вуковић), награђени ученици, представници Општине Пожега (заменик 

председника Иван Новаковић) и просветни инспектор (Слободан Тотовић). 

Најбољи ученици по образовним профилима за награду поводом Савиндана 2022. године су: 

III3 - бравар заваривач, Вељко Луковић – Перфорација; 

III4 - механичар моторних возила, Лазар Чуповић – Вебер; 

IV1  - техничар мехатронике Марко Мићовић – ИНМОЛД; 

IV2 - техничар за компјутерско управљање (CNC) машина, Наташа Тешић – ПЕРФОМ; 

IV3 - комерцијалистa Никола Кораћ; 

IV4  туристичко-хотелијерски техничар, Ања Вучић; 

I1  техничар мехатронике, Матовић Илија, лаптоп – фондација породице Марић. 

Награде најбољим ученицима по образовним профилима обезбедила је школа и компаније које учествују 

у дуалном образовању: 

• Потенс перфорација: маска за заваривање; 

• Ауто сервис Вебер: дигитално помично мерило; 

• ИНМОЛД: помично мерило са нонијусном скалом; 

• Перфом: дигитално помично мерило; 

• Школа: блутут звучнике и екстерне пуњаче за телефоне; 

• Породица Марић: лаптоп (500 eвра). 

 

Обележавање Савиндана протекло је скромно у духу светосавља уз пригодан музичко-сценски програм у 

реализацији ученика под руководством проф. Наде Миловановић и проф. Србољуба Стефановића. 

Присутнима се обратио директор школе Зоран Јотић, заменик председника Општине Пожега Иван 

Новаковић, док је Светосавску беседу изговорила вероучитељка Снежана Чикарић. Најбољим ученицима 

по образовним профилима награде је уручио председник ШО Владан Веснић, а јубиларне награде 
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председник синдиката Емир Авдић. Коктел за колектив, ученике и госте послужен у простору спратног 

хола. Трошкове коктела у вредности од 99.000 динара исплатила компанија ProINŽENJER Пожега. 

  

Директор школе  

                                                                                                                 Зоран Јотић 

5.20 Реализација испитних рокова и припремног рада 

I за редовне ученике: разредни, поправни, завршни и матурски испити: 

Врста испита и рок 

Датум 

Завршни и матурски испити 

  јунски рок од 01. до 10.6.2022. 

 августовски рок од 21. до 29.8.2022. 

Поправни и разредни испити  

  завршни степен од 13. до  17.6.2022. 

Поправни испити  

● августовски рок од  21. до 29.8.2022. 

Испитни рокови за ванредне ученике  

Пријава испита  

 новембарски рок 9. новембар 2021. 

  јануарски рок 24.  јануар 2022. 

  априлски рок 31. март  2022. 

  јунски рок 31. мај 2022. 

 августовски рок 18. август 2022. 

Полагање испита  

 новембарски рок од 16. до 30. новембра 2021. 

 јануарски рок од 26. јануара до  11. фебруара 

2022. 

 априлски рок од  4. до 15. априла 2022. 

  јунски рок од 3. до 17. јуна 2022. 

 августовски рок од  22. до 2. септембра 2022. 

Завршни и матурски испити  

 јануарски рок од 26. јануара до  11. фебруара 

2022. 

  јунски рок од 3. до 17. јуна 2022. 

 августовски рок од  22. до 2. септембра 2022. 
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5.21 Број одржаних часова допунске, додатне и припремне наставе 

Предмет Наставник 
Допунска 

настава 
Додатна 

настава 
Припремна 

настава 

Математика 

Верица Богићевић  26 / 20 

Горан Софијанић  5 16 7 

Драгана Продановић  33 / 7 

Српски језик и књижевност Нада Миловановић 3 / 38 

Енглески језик 

Анка Ђурић  7 / / 

Славица Танасковић 14 / / 

Немачки језик Љиљана Јовићевић / / / 

Физика  Даница Тошић 11 / / 

Француски језик  Зорица Марић 1 / 9 

Психологија у туризму Снежана Стаматовић 1 / / 

Биологија Јелица Миросавић 10 / / 

Географија Весна Стефановић 13 / / 

Машински елементи Милан Поповић 2 / / 

Механика 

Душица Спасојевић  6 / 8 

Тони Смиљанић 5 / / 

Драган Ковачевић  / / 10 

Техничка механика са 

механизмима 
Драган Ковачевић  10 / 10 

Основе електротехнике Поповић Милан  3 / / 

Компјутерска графика Раде Јовичић / 36 / 

Технологија машинске 

обраде 
Драган Ковачевић  3 / 8 

Заварене конструкције Драган Протић / / 30 

Одржавање моторних 

возила 
Драган Вујовић / / 30 

Програмабилни логички 

контролери 
Милан Поповић 5 / / 

Одржавање и монтажа 

система 

Снежана Буквић / / 8 

Гордана Пејић / / 8 

Владан Веснић / / 8 

Снежана Буквић / / 8 



Извештај о раду школе 2021/22. година 

 

Техничка школа Пожега 68 

 

Тестирање и дијагностика 

мехатронских система 

Гордана Пејић / / 8 

Владан Веснић / / 8 

Пројектовање технолошких 

система 

Душица Спасојевић  29 / 14 

Тони Смиљанић 23 / 14 

Зоран Петровић / / 14 

Обука у виртуелном 

предузећу 

Снежана Полић / / 20 

Даница Дрндаревић / / 20 

Финансије Јелена Чолић / / 6 

Трговинско пословање Даница Дрндаревић / / 10 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 
Сандра Јовићевић / / 26 

УКУПНО: 210 52 349 
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6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТРУЧНИХ,  РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ 

И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

6.1 Реализација програма стручних органа 

6.1.1 Реализација програма Наставничког већа 

У току школске 2021/2022. године Наставничко веће одржано је 11 седница на којима се 

расправљало о следећим питањима: 

ПРВА СЕДНИЦА: 13. 9. 2021. 

Дневни ред: 

1.     Разматрање и усвајање Извештаја о успеху на крају школске 2020/21. годину; 

2.     Разматрање и усвајање Оргаизације наставе  школске 2021/22. године: 

● Модел наставе 

● Упутство мерама заштите 

● Организација дежурства наставника и ученика 

● Сталан распоред учионица по одељењима 

● Распоред родитељских састанака ученика првог разреда 

3.     Разматрање и усвајање  извештаја о реализацији Развојног плана школе у периоду 2017-2021; 

4.     Разматрање и усвајање распореда часова; 

5.    Презентовање Компетенције - Одговоран однос према здрављу; 

6.    Текућа питања. 

 

ДРУГА СЕДНИЦА: 13. 9. 2021. 

Дневни ред: 

1.     Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за шк.2020/21. годину; 

2.     Разматрање и усвајање Годишњег плана рада  школе за шк.2021/22. годину; 

3.     Разматрање и усвајање  извештаја о реализацији Развојног плана школе у периоду 2017-2021; 

4.     Разматрање и усвајање  Развојног плана школе за период 2021-2026. године; 

5.     Разматрање и усвајање акционог плана Развојног плана школе за школску 2021/22. годину; 

6.     Разматрање и усвајање  извештаја о резултатима самовредновања у области квалитета Постигнућа ученика у 

школској 2020/21. години; 

7.     Разматрање и усвајање  акционог плана за унапређивање области самовредновања Постигнућа ученика у 

школској 2021/22. години; 

8.     Разматрање и усвајање нове области квалитета за самовредновање у школској 2021/22. години – Настава и 

учење; 

9.     Презентовање Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање, 

занемаривање и дискриминацију; 

10.            Извештај о успеху  ванредних ученика; 

11.            Текућа питања. 

 

TРЕЋА СЕДНИЦА: 18. 11. 2021. 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха и изостанка ученика на првом квалификационом периоду школске 2021/22. год. 

2. Успостављање система финансијског управљања и контроле (ФУК) у функционисања рада школе; 

3. Усвајање Европског развојног плана школе за период 2021. до 2025. год.  

4. Разматрање и усвајање Правилника о стицању и расподели сопствених средстава школе 

5. Анализа стручног усавршавања наставника (семинари) 

● Семинар Пројектно оријентисана настава (у току) 

● Семинар Права детета у образовању (у току) 

● Усвајање Електронског портфолија   

6. Унапређивање компетенција наставника за препознавање ученика под ризиком од осипања и за пружање 

подршке овим ученицима 

7.   Васпитно -дисциплинске мере 
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8.   Текућа питања 

 

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА: 24. 12. 2021. 

Дневни ред: 

1. Доношење предлога уписа у I разред школске 2022/23; 

2. Реализација матурске екскурзије ученика за шк.2021/22. 

3. Организација прославе Савиндана 

4. Извештај о усвајању новог Националног Оквира Квалификација (НОКС-а); 

5.Упознавање са динамиком увођења Програма државне матуре; 

6.Текућа питања 

– ПИСА тестирање март-април 2022. године 

 
 

ПЕТА СЕДНИЦА: 25. 1. 2022. 

 

Дневни ред: 

1.Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта шк. 2021/22. год.  

2.Организација наставе на почетку другог полугодишта по другом моделу; 

3.Протокол о поступању против насиља - закључци општинског састанка; 

4.Избор најбољих ученика по образовним профилима за награде; 

5.Текућа питања  

 

ШЕСТА СЕДНИЦА: 15. 3. 2022. 

Дневни ред: 

1. Давање мишљења за проширену делатност и стицање ЈПОА ОО за обуке; 

2. Анализа програма рада у досадашњем току школске године; 

3. Извештај о стручном усавршавању; 

4. Извештај о реализацији акционог плана Развојног плана школе; 

5. Извештај о кооперативној сарадњи школе са привредом у окружењу; 

6. Извештај са школског такмичења ученика; 

7. Извештај о ванредним ученицима (новембарски и јануарски рок); 

8. Текућа питања – План надокнаде часова матураната због екскурзије. 

 

СЕДМА СЕДНИЦА: 21.4.2022. 

Дневни ред: 

1. Разматрање и усвајање тема за завршне испите; 

2. Извештај о успеху ученика на трећем класификационом периоду; 

3. Извештај о посети часовима од стране директора и педагога; 

4. Извештај о одржаним такмичењима; 

5. Извештај о Државној матури; 

6. Текућа питања. 

 

ОСМА СЕДНИЦА: 19.5.2022. 

Дневни ред: 

1. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице НВ; 

2. Избор кандидата за чланове Школског одбора из реда наставника; 

3. Извештај са екскурзије матураната – Северна Македонија; 

4. Извештај о раду слободних активности; 

5. Формирање комисија за завршне и матурске испите; 

6.  Текућа питања 
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ДЕВЕТА СЕДНИЦА: 7.6.2022. 

Дневни ред: 

1. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице НВ; 

2. Извештај о успеху ученика завршних разреда на крају наставне 2021/2022. године; 

3. Избор ученика генерације; 

4. Одлука о додели награда, признања и похвала ученицима завршних разреда; 

5. Текућа питања. 

 

ДЕСЕТА СЕДНИЦА: 24.6.2022. 

Дневни ред: 

1.  Васпитно-дисциплинске мере 

 

ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА: 4.7.2022. 

Дневни ред: 

1. Извештај о успеху ученика школе на крају наставне 2021/2022. године; 

2. Извештај о полагању ванредних ученика у школској 2021/2022. години; 

3. Анализа рада одељењских старешина; 

4. Одређивање комисије за упис ученика у I разред школске 2021/2022. године; 

5. Текућа питања. 

 

ДВАНАЕСТА СЕДНИЦА: 22. 8. 2022. 

Дневни ред: 

1. Информација о посети министра просвете; 

2. Извештај о раду директора школе; 

3. Усвајање комисија и распореда полагања поправних, матурских и завршних испита у 

августовском року за школску 2022/23. годину; 

4. Извештај о упису ученика у I раз - школске 2022/23. године; 

5. Информација о листама: технолошког вишка наставника, са непуним радним временом 

и слободним часовима; 

6. Доношење одлуке о броју и индексу одељења за школску 2022/23. годину; 

7. Именовање одељенских старешина у школској 2022/23. години 

8. Подела предмета и часова на наставнике за школску 2022/23. годину; 

9. Текућа питања. 

 

6.1.2 Реализација програма одељењских већа 

У школској 2021/2022. години одржано је у просеку по 7 седница Одељењских већа, по плану и програму 

који је усвојен на почетку школске године и саставни је део Годишњег плана рада школе. На седницама 

Одељењских већа се расправљало о следећим питањима: 

 

- формирање одељења првих разреда и додела старешинстава  

- усвајање Програма рада Одељенских већа 

- предлог и утврђивање педагошке документације за праћење, мерење и вредновање школског рада 

- усаглашавање уџбеника одабраних Каталогом Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

- утврђивање распореда писмених задатака и писмених вежби 

- план организовања родитељских састанака и садржај њиховог рада 

- анализа успеха на класификационим периодима 

- васпитно – дисциплинске мере 

- утврђивање оцена из владања 
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- реализација наставних планова и програма 

- анализа рада додатне и допунске наставе 

- размена примера добре праксе током наставе на даљину и по комбинованом моделу 

- извештавање о стручном усавршавању и ангажовању током школске године 

- разматрање проблема у вези оцењивања ученика 

- анализа потреба ученика за ИОП 

- анализа рада слободних активности ученика  

- aнализа мера безбедности и сарадња са тимом за заштиту од насиља 

- планирање и анализа резултата наставе на даљину 

- учешће у организацији матурске вечери 

- организација поправних, разредних, завршних и матурских испита. 

 

О реализацији планираних активности/тема одељењског већа водила се евиденција кроз записнике у 

дневницима образовно-васпитног рада за свако одељење посебно где је посебно придавана пажња 

специфичностима одељења као и сваком појединцу у колективу. 

6.1.3  Реализација програма стручних већа 

- Извештај о раду стручног већа наставника : српски језик, музичка уметност,  ликовна култура  

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ 

ВЕЋА 
ЈОВАНА  ДРАШКИЋ 

Чланови стручног већа: 

- Нада Миловановић 

- Ана Драгићевић 

- Снежана Станисављевић 

- Александра Гордић 

- Марија Чикић 

Број одржаних састанака и датуми 

одржавања 

 

− 26.8.2021. 

− 16.9. 2021. 

− 15.10.2021. 

− 18.11.2021. 

− 21.12.2021. 

− 27.01.2022. 

− 24.02.2022. 

− 12.5.2022. 

− 22.6.2022.     

Планиране активности 

-  Утврђивање контролних и писмених вежби и задатака; 

1. Усвајање  уџбеника и друге литературе;  

2. Расподела задужења у стручном већу 

- Избор руководиоца стручног већа; 

- Израда годишњег и месечних планова рада 

- Предлог за набавку стручне литературе  

-  Предлози за нови Развојни план школе  

-  Разматрање мера за усаглашавање начина оцењивања 

-  Корелација предмета. Тест (сарадња при  изради) 

-  Организација свечане прославе Савиндана. Утврђивање програма са 

колегама и ученицима – учесницима и припреме за издавање 

школског листа Звоно 

- Реализација Савиндана; 

   Издавање школског листа Звоно 

- Анализа успеха на крају првог полугодишта. 

- Размена примера добре праксе током наставе на даљину и по 

комбинованом моделу. 

- Предлози за боље и успешније савладавање наставног процеса 

- Анализа рада стручног већа у претходном периоду (добра  и лоша 

искуства); 

-Анализа успеха ученика на крају наставне године 
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- Доношење мера за унапређење рада стручног већа у следећој 

школској години 

- Учешће на песничком фестивалу “Пожезија” 

Остварене активности: 
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Реализоване активности 

које су биле предвиђене 

годишњим планом рада 

Стручног већа 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

у раду 

Начин рада 

Активности 

које нису 

реализоване а 

биле су 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Реализоване 

активности 

које нису 

биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Усвајање извештаја о раду 

Већа у претходној 

школској години 

Утврђивање контролних и 

писмених вежби и 

задатака; 

Усвајање  уџбеника и 

друге литературе;  

Расподела задужења у 

стручном већу 

Избор руководиоца 

стручног већа; 

Израда годишњег и 

месечних планова рада 

Предлог за набавку 

стручне литературе  

26.8.2021. 
Чланови 

стручног већа 
састанак, анализа, дискусија   

Разматрање мера за 

усаглашавање начина 

оцењивања 

16.9. 20201. 
Чланови 

стручног већа  
састанак, анализа, дискусија   

Корелација предмета.  

Тест (сарадња при  

изради) 

15. 10. 2021. 
Чланови 

стручног већа  

 Састанак, анализа, дискусија, 

доношење закључака 
  

Предлози за нови Развојни 

план школе 
18. 11. 2021. 

Чланови 

стручног већа 

Састанак, анализа, доношење 

закључака 
  

Организација свечане 

прославе Савиндана. 

Утврђивање програма са 

колегама и ученицима – 

учесницима и припреме за 

издавање школског листа 

Звоно 

21.12.2021. 

 

Чланови 

стручног већа 

Састанак, анализа, доношење 

закључака 
  

Реализација Савиндана; 

 Издавање школског листа 

Звоно 

27.01.2022. 
Чланови 

стручног већа 
Музичко сценски  програм   

 

Анализа успеха на крају 

првог полугодишта. 

Размена примера добре 

праксе током наставе на 

даљину и по 

комбинованом моделу. 

 

24.02.2022. 
Чланови 

стручног већа 

Састанак, 

анализа, дискусија, доношење 

закључака 

  

Предлози за боље и 

успешније савладавање 

наставног процеса 

12.5.2022. 
Чланови 

стручног већа  

Састанак, 

анализа, дискусија, доношење 

закључака 

  

Анализа рада стручног 

већа (добра и  лоша и 

искуства) 

Анализа успеха ученика 

на крају другог 

полугодишта 

Доношење мера за 

унапређење рада стручног 

већа у следећој школској 

години 

22.6.2022. 
Чланови 

стручног већа  

Састанак, 

анализа, дискусија, доношење 

закључака 
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Анализа учешћа на 

песничком фестивалу 

Пожезија 

27.12.2021. 
Чланови 

стручног већа 
Састанак,анализа,дискусија   

- Извештај о раду Стручног већа наставника страних језика 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА: ДРАГАНА МИЛИВОЈЕВИЋ 

Чланови стручног већа: 

-        Анка Ђурић, 

-        Славица Танасковић, 

-        Јелена Марић 

-        Зорица Марић 

-        Танасковић Душица 

-        Ивана Благојевић 

-        Љиљана Јовићевић 

Број одржаних састанака и датуми 

одржавања 

 

-      1.9.2021. 

-      28.11. 2021. 

-      31.3.2022. 

-      13.06.2022. 

-      29.6.2022. 

-      4.7.2022. 

Планиране активности 

- Констиуисање и избор руководилаца 

-Годишњи и месечни планови рада 

- Договор о иницијалним тестовима 

- Утврђивање распореда контролних и писмених вежби 

- Разматрање уџбеника и друге литературе 

- Предлози за набавку стручне литературе 

- Предлози за стручне семинаре који ће се  одржати у 2021/22 години 

 - Анализа и реализације онлајн наставе у условима Анализирање и 

уједначавање критеријума оцењивања 

- Организовање међусобних посета часовима страних језика 

- Организација пројектна наставе- договор 

- Посета сајму књига и набавка литературе 

- Анализа успеха на првом класификационом периоду и предлог мера за 

побољшање успеха 

- Анализа напретка ученика у односу на иницијалне тестове  

- Договор о припреми ученика за такмичења 

- Анализа реализације плана и програма по језицима 

- Анализа успеха на крају првог полугодишта 

- Договор о планираним угледним часовима у другом полугодишту 

- Одлазак на такмичења 

-   Међусобне посете наставника и анализа коришћења различитих 

наставних метода 

- Резултати ученика  на такмичењима 

-  Анализа успеха ученика на трећем      класификационом периоду 

- Организовање набавке  за наредну школску годину 

- Разматрање решења за евентуалне проблеме у реализацији наставе током 

године 

- Анализа рада актива у претходном периоду 

- Анализа успеха уч. (праћење рада од почетка до краја школске године ); 

-  Прикупљање извештаја о стручном усавршаваљу наставника 

 Остварене активности: 
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Реализоване активности 

које су биле предвиђене 

годишњим планом рада 

Стручног већа 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности и 

сарадници у 

раду 

Начин рада 

Активности 

које нису 

реализоване а 

биле су 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Реализоване 

активности 

које нису биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

-  Конституисање стручног 

већа страних  језика 

-  Избор руководиоца 

стручног већа. 

-  Усвајање извештаја о раду 

Већа у претходној школској 

години 

-  Усвајање уџбеника за 

школску 2020/2021. годину 

-  Договор око израде  

иницијалних тестова 

-      Планирање  стручног  

усавршавања 

1.9. 2021 
Чланови 

стручног већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија 

/ / 

Доношење годишњег плана 

рада стручног већа страних 

језика 

1.9.2021. 
Чланови 

стручног већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија 

/ / 

Подела часова међу 

члановима већа 
1.9.2021. 

Чланови 

стручног већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија 

/ / 

- Планирање наставног рада 

(израда годишњих програма 

рада, израда месечних 

планова рада). Утврђивање 

распореда контролних и 

писмених вежби 

-  Разматрање уџбеника и 

друге литературе 

- Предлози за набавку 

стручне литературе 

-  Предлози за стручне 

семинаре који ће се  одржати 

у 2021/22 години 

1.9. 2021. 
Чланови 

стручног већа 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

/ / 

Средства за наставу и 

додатни материјали 
10.9.2021 

Чланови 

стручног већа 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

Састанак одржан 

путемемаил 

комуниокације 

/ 

-  Анализирање и 

уједначавање критеријума 

оцењивања 

- Организација пројектна 

наставе- договор 

-Анализа успеха на првом 

класификационом периоду и 

предлог мера за побољшање 

успеха 

- Анализа напретка ученика 

у односу на иницијалне 

тестове 

28.11 2021 . 
Чланови 

стручног већа 

анализа, 

доношење 

закључака 

/ / 
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Резултати такмичења  -

анализа 
31.3 .2022 . 

Чланови 

стручног већа 

Састанак, 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

/ / 

Анализа  и дисеминација 

семинара  портфолио 
31.3 .2022 . 

Чланови 

стручног већа 

Састанак, 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

  

-  Разматрање решења за 

евентуалне проблеме у 

реализацији наставе током 

године 

-  Анализа рада актива у 

претходном периоду 

Анализа успеха  пројектне 

наставе 

13.6.2022. 
Драгана 

Миливојевић 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

 / 

Дисеминација Iмодула  

инклузивне  наставе-

наставници као носиоци 

квалитетног  

образовања(Aнка Ђурић) 

29.6.20022 
Чланови 

стручног већа 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

/ / 

-  Организовање набавке  за 

наредну школску годину 

- Разматрање решења за 

евентуалне проблеме у 

реализацији наставе током 

године 

- Анализа рада актива у 

претходном периоду 

-  Анализа успеха уч. 

(праћење рада од почетка до 

краја школске године ); 

4.7 2022 . 
Чланови 

стручног већа 

Састанак, 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

/ / 
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- Извештај о раду  Стручног већа наставника предмета друштвених наука: историја, устав, 

социологија, филозофија, физичко васпитање 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА  НАДА ВАСИЉЕВИЋ 

Чланови стручног већа  

− Србољуб Стефановић 

− Петар Тановић 

− Александра Јовановић 

− Зора Матић 

− Раде Милићевић 

− Ана Милчановић 

Број одржаних састанака и датуми 

одржавања 

 25.8.2021.године 

9.11.2021.године 

22.1.2022.године 

24.6.2022.одине 

Планиране активности 

1.Избор руководиоца стручног већа. 

Усвајање извештаја о раду Већа у претходној школској години 

Усвајање уџбеника за школску 2021/2022. годину  

2.Доношење годишњег плана рада  

3.Планирање наставног рада (израда годишњих програма рада, израда 

месечних планова рада). 

4.Планирање стручног усавршавањa 

5. Такмичења ученика 

6.Размена примера добре праксе током наставе на даљину и по комбинованом 

моделу. 

7.Извештавање о стручном усавршавању и ангажовању током школске 

2020./2021. године 

Остварене активности: 
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Реализоване активности које су биле 

предвиђене годишњим планом рада 

Стручног већа 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности и 

сарадници у 

раду 

Начин рада 

Активности 

које нису 

реализоване а 

биле су 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Реализоване 

активности 

које нису 

биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Избор руководиоца стручног већа. 

Усвајање извештаја о раду Већа у 

претходној школској години 

Усвајање уџбеника за школску 

2020/2021. Годину 

25.8.2021.  
Чланови 

стручног већа 

састанак, анализа, 

дискусија 
  

Доношење годишњег плана рада 

стручног већа друштвених наука  
25. 8. 2021 

Чланови 

стручног већа  

састанак, анализа, 

дискусија 
  

Планирање наставног рада (израда 

годишњих програма рада, израда 

месечних планова рада). 

25. 8. 2021 
Чланови 

стручног већа  

 Састанак,анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

  

Планирање стручног усавршавања  25. 8. 202 
Чланови 

стручног већа 

Састанак,анализа, 

доношење 

закључака 

  

Размена примера добре праксе током 

наставе на даљину и по комбинованом 

моделу. 

22.1.2022. 
Чланови 

стручног већа 

Састанак, 

анализа, дискусија, 

доношење 

закључака 

  

Такмичења ученика  

Током 

школске 

године 

Чланови 

стручног већа 
 

Делимично 

реализовано 
 

Извештавање о стручном усавршавању 

и ангажовању током школске 

2020./2021. године 

25.6.2021. 

Чланови 

стручног већа ,  

 

 

Састанак, 

анализа, дискусија, 

доношење 

закључака 

  

- Извештај о раду Стручног већа наставника предмета природних наука: физика, хемија, 

биологија, екологија, географија 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА: −  ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ 

Чланови стручног већа: 

− Милена Вучићевић 

− Даница Тошић 

− Јелица Миросавић 

− Весна Стефановић 

− Татјана К. Страиновић 

Број одржаних састанака и датуми 

одржавања 

 

− Укупно : 7 састанака 

− 20. 8. 2021. 

− 30. 8.2021.  

− 7. 9. 2021. 

− 29. 11. 2021. 

− 27. 12. 2021. 

− 31. 3. 2022. 

− 4. 7. 2022. 

Планиране активности 

− Извештај о раду Стручног већа у школској 2020/2021. години 

− Избор председника Стручног већа 

− Доношење годишњег плана рада Стручног већа за школску 

2021/2022.  годину 

− Планирање наставног рада (израда годишњег програма рада, израда 

месечних планова рада) 

− Pезултати са такмичења и анализа постигнућа ученика 

− Планирање стручног усавршавања 
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Остварене активности: 

Реализоване активности које су 

биле предвиђене годишњим 

планом рада Стручног већа 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

и 

сарадници 

у раду 

Начин 

рада 

Активности 

које нису 

реализоване 

а биле су 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Реализоване 

активности које нису 

биле предвиђене 

годишњим планом 

рада 

Стручно усавршавање, 

предлози и договор 

У току 

године 

Чланови 

стручног 

већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија 

Угледни 

часови(колеге 

су их имале 

али у другим 

школама у 

којима раде) , 

тематски дани 

, 

Школска 

такмичења 

нису одржана 

због 

пандемије 

 

 

- Представљање 

пројекта : Иновације у 

настави за ССШ 

(Јелица Миросавић и 

Милена Вучићевић 

23.6. 2022. Онлајн 

представљање 

пројекта на 

Републичком нивоу) 

-Посета часовима  

географије и 

биологије (екологије ) 

од стране Тима за 

самовредновање; 

област квалитета 

настава и учење 

Избор председника стручног 

већа, Годишњи план рада 

Стручног већа, Планирање 

наставног рада, план стручног 

усавршавања 

Август 2021. 

Чланови 

стручног 

већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија 

 

Изабран председник 

Стручног већа 

-Усвојен годишњи 

плана рада Стручног 

већа за школску 

2021/2022.годину 

-Изнет план  

наставног рада( 

годишњи ,оперативни 

планова рада , израда 

планова за секције и 

тимове) 

Изнет -План стручног 

усавршавања 

Реализација часа на тему 

семинара 

Избор уџбеника,збирки и 

стручне литературе, наставних 

средстава, 

Септембар 

2021. 

Чланови 

стручног 

већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија 

 

Израда припреме и 

реализација часа на 

тему семинара : 

Одговоран однос 

према здрављу 

Набавка потребних 

учила за кабинете и 

− Договор око израде припреме и реализације часа на тему семинара : 

Одговоран однос према здрављу 

− Разматрање корелације међу предметима чланова стручног већа  

− Приказ посећеног облика стручног усавршавања, примене наученог 

на стручном усавршавању, резултата примене наученог на стручном 

усавршавању или анализе утицаја стручног усавршавања на развој ученика 

− Израда извештаја о стручном усавршавању и евалуација рада 

стручног већа 
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избор часописа 

уџбеника, збирки и 

стручне литературе 

Извештај о посети 

часовима;Анализа успеха на 

крају првог класификационог 

периода; угледни и огледни 

часови 

Новембар 

2021. 

Чланови 

стручног 

већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија 

Угледне и 

огледне  

часоце 

чланови 

нашег већа 

нису 

реализовали у 

нашој школи 

- Разговор о посети 

часовима (посте 

часовима географије , 

хемије , екологије од 

стране колега) 

- Анализа успеха на 

крају првог 

класификационог 

успеха и усвајање 

мера за постизање 

бољег успеха 

- Планирање угледних 

о огледних часова (У 

нашој школи не , али  

Даница Тошић и 

Милена Вучићевић су 

имале угледне часове 

у Пољопривредној и 

Уметничкој школи) 

Стручно усавршавање 
Децембар 

2021. 

Чланови 

стручног 

већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија 

 

- Стручно 

усавршавање 

наставника, извештај 

са посећених 

семинара и других 

активности у установи 

и ван установе 

Школска такмичења, Стручно 

усавршавање(тромесечни 

извештај) 

Март 2021. 

Чланови 

стручног 

већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија 

-Школска 

такмичења из 

природних 

наука ( ове 

године нисмо 

имали 

ученике на 

такмичењима 

из природних 

наука) 

-Стручно 

усавршавање 

наставника(извештаји 

са посећених 

семинара и других 

активности 

наставника у установи 

и ван установе налазе 

се у табеларном 

приказу) 

- Тромесечни извештај 

о стручном 

усавршавању 

наставника предати су 

стручној служби 

Подела часова  за наредну 

школску годину; 

Представљање пројектка у 

којем је учествовала наша 

школа а реализовали је 

чланови нашег стручног већа; 

Анализа и извештај стручног 

усавршавања 

Јун 2021. 

Чланови 

стручног 

већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија 

 

- Подела часова по 

предметима 

- Председник 

Стручног већа поднео  

годишњи извештај 

актива 

- Представљање 

пројекта : Иновације у 

настави за ССШ 

(Јелица Миросавић и 

Милена Вучићевић 

23.6. 2022. Онлајн 

представљање 

пројекта на 

Републичком нивоу) 
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- Анализа стручног 

усавршавања -

комплетиран извештај 

(на нивоу Стручног 

већа укупно : 361 сат 

 

- Извештај о раду Стручног већа професора математике и информатике 

Чланови стручног већа, тима, 

секције: 

Верица Богићевић 

Драгана Продановић 

Горан Софијанић 

Драгана Радивојевић Ђунисијевић 

Број одржаних састанака и датума 

одржавања 

-          30.8.2021. 

-          15.9.2021. 

-          19.10.2021. 

-          25.11.2021. 

-          25.01.2022. 

-          3.3.2022. 

-          16.5.2022. 

-         4.7.2022. 

Планиране активности 

1. Формирање стручног већа 

-Усвајање извештаја о раду Већа у претходној школској години 

-Усвајање годишњег плана већа 

- Подела часова 

- Консултације око израде годишњих планова рада 

- Усвајање уџбеника за школску 2021/22 годину 

2. Усвајање плана писмених задатака 

3. Посета часова 

-Такмичења ученика у школској 2021/22 

-Израда образаца за праћење напредовање ученика на нивоу већа- формативно 

оцењивање 

4. Предлози за нови развојни план школе 

5. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

-Усаглашавање критеријума оцењивања 

-План стручног усавршавања 

6.  Извештај о резултатима постигнутим на такмичењу „Мислиша“ 

-Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

-Извештај о резултатима са Републичког такмичења из математике 

7.  Извештај о реализацији наставних планова 

-Организација матурских испита 

-Анализа успеха на крају другог полугодишта 

-Прелиминарна подела часова 

-Текућа питања 

 Остварене активности  

Реализоване активности које 

су биле предвиђене 

годишњим планом рада 

Стручног већа 

Време 

Реализације 

Носиоци 

активности и 

сарадници у 

раду 

Начин рада 

Активности које 

нису 

реализоване а 

биле су 

предвиђене 

Реализоване 

активности које 

нису биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 
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годишњим 

планом рада 

-Формирање стручног већа 

-Усвајање извештаја о раду 

Већа у претходној школској 

години 

-Усвајање годишњег плана 

Већа 

-подела часова 

- Консултације око израде 

годишњих планова рада 

30.8.2021 
Руководилац СВ, 

носиоци 

састанак, 

анализа, 

дискусија  

    

-Усвајање плана писмених 

задатака 

-усвајање уџбеника за школску 

2021/22 год 

-Договор о организацији 

допунске наставе 

15.9.2021 
Руководилац СВ, 

носиоци 

састанак, 

анализа, 

дискусија   

    

- Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

-Стручно усавршавање 

наставника 

19.10.2021 
Руководилац СВ, 

носиоци 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака  

    

-Анализа успеха ученика на 

крају првог класификационог 

периода 

-Тромесечни извештај о 

стручном усавршавању 

-мере за побољшање успеха 

25.11.2021. 
Руководилац СВ, 

носиоци 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака  

    

-Анализа успеха на крају 

првог полугодишта 

- Тромесечни извештај о 

стручном усавршавању 

25.01.2022. 
Руководилац СВ, 

носиоци 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака  

    

-Организација такмичења 

ученика 

-Стручно усавршавање 

наставника  

- Усвајање  задатака за 

матурски испит 

03.03.2022   

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака  

    

-Извештај о такмичењу 

ученика на нивоу школе и 

округа 

-Организација матурских 

испита 

- Реализација мера за 

постизање бољег успеха у 

школи 

16.5.2022.   

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака  

    

-Анализа успеха на крају 

другог полугодишта 

-Прелиминарна подела часова 

-Организовање поправних 

испита у августу 

- Израда извештаја стручног 

усавршавања на нивоу 

4.7.2022.         
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Стручног већа за школску 

2021/22 
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- Извештај о раду Стручног већа машинске и електро групе предмета 

 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ 

ВЕЋА/ТИМА, СЕКЦИЈЕ: 
ВЛАДАН ВЕСНИЋ 

Чланови стручног већа/тима, секције: 

1. Анђелка Василијевић 

2. Драган Ковачевић 

3. Мирјана Паповић 

4. Душица Спасојевић 

5. Тони Смиљанић 

6. Снежана Буквић 

7. Јелена Јовановић 

8. Зораn Петровић   

9.  Гордана Пејић 

10. Емир Авдић 

11. Милан Поповић 

12. Раде Јовичић 

13. Срђан Кабаница 

14. Славица Тотовић 

15. Љиљана Танасић Лучић 

 

Број одржаних састанака и датуми 

одржавања 

 

Одржано  je 5 састанка.  

  

Планиране активности 

1. Усвајање годишњег плана рада већа, подела часова,  

2. Присуство на семинарима 

3. Посете фирмама 

4. Презентација Cesateh-a 

5. Учествовање на такмичењима 

6. Обукe 

7. Организација међународне конференције 

8. Организација матурских испита 
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Остварене активности: 

 

Реализоване 

активности које су 

биле предвиђене 

годишњим планом 

рада Стручног већа 

Време 

реализације 
Начин рада 

Активности које 

нису реализоване а 

биле су предвиђене 

годишњим планом 

рада (разлог) 

Реализоване 

активности које нису 

биле предвиђене 

годишњим планом 

рада 

Усвајање годишњег 

плана рада већа, 

подела часова 

август 
анализа, 

дискусија 

Посета стручног већа 

изабраној машинској 

школи у Србији (због 

короне) 

Пилотирање државне 

матуре 

 Присуство на 

семинарима 

током године 

присуство, 

анализа, 

дискусија 

Сајам технике у 

Београду 

(због короне) 

Планирање 

организације наставе и 

измештање кабинета 

из старе школе због 

изградње 

Посете фирмама 
анализа, 

дискусија 

Међународна 

конференција у нашој 

школи (није 

организована 

конференција) 

Организација 

регионалног 

такмичења из 

Програмирања за 

компјутерски 

управљане машине 

Презентација 

Cesateh-a 

  

анализа, 

дискусија 
  

Учествовање на 

такмичењима 

анализа, 

дискусија 
  

Обука на  CNC 

стругу и глодалици 

, FluidSim , PLC, 

анализа, 

дискусија,припрема 

ученика 

  

Организација 

матурских испита 

  

мај 
анализа, 

дискусија 
  

Скупштина 

Заједнице 

машинских школа 

Републике Србије 

током године 
анализа, 

дискусија 
  

-  Извештај о раду Стручног већа практичне наставе 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ 

ВЕЋА 
ДРАГАНА МИРОСАВИЋ 

Чланови актива 

Протић Драган 

Трифуновић Милан 

Вујовић Драган 

Миросавић Драгана 

Број одржаних састанака и 

датуми одржавања 

Одржано  5 састанка : 

Први састанак    септембар 2021. 

Други састанак   децембар 2021. 
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Трећи састанак    фебруар 2022. 

Четврти састанак   март 2022. 

Пети састанак  мај 2022. 

Планиране активности 

1. План набавке материјала и алата за школску годину 

2. Побољшање сарадње са радним организацијама локалне заједнице 

3. Реализација часова практичне наставе 

4. Организација и реализација школског такмичења трећег степена 

5. Учешће на обласном и регионалном такмичењу трећег степена образовног 

профила бравар ,аутомеханичар,металостругар и металоглодач 

Остварене активности : 

Назив циља 
Реализациja 

 

Носиоци 

активности и 

сарадници у 

раду 

Начин рада 

 

 

Активности 

које нису 

реализоване а 

биле су 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Реализоване 

активности 

које нису биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

План набавке материјала и 

алата за школску годину 

Потпуна 

 

Стручно 

веће 

анализа, 

дискусија 

/ / 

Побољшање сарадње са радним 

организацијама локалне 

заједнице 

Потпуна 
Стручно 

веће 

анализа, 

дискусија 

/ / 

Реализација часова практичне 

наставе 

Потпуна 

 

Стручно 

веће 

анализа, 

дискусија 

/ / 

Организација и реализација 

школског такмичења трећег 

степена 

Потпуна 

 

Стручно 

веће 

анализа, 

дискусија 

/ / 

Учешће на обласном и 

регионалном такмичењу трећег 

степена образовног профила 

бравар 

,аутомеханичар,металостругар 

и металоглодач 

Потпуна 
Стручно 

веће 

анализа, 

дискусија 

/ / 

- Извештај о раду Стручног већа економске групе предмета 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА  ДАНИЦА ДРНДАРЕВИЋ 

Чланови стручног већа : 

-           Милка Шојић 

-           Снежана Полић 

-           Сандра Јовићевић 

-           Ана Маркићевић 

-           Ана Ивановић 

-           Јелена Чолић 

-           Драгана Ивановић 
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Број одржаних састанака и датуми 

одржавања 

  

Пет одржаних састанака: 

  

1.  20. 8. 2021. 

2.  18. 11. 2021. 

3.  14. 12. 2021. 

4.   31.03.2022. 

5.  28.06. 2022. 

Планиране активности 

1.  Конституисање стручног већа економске групе предмета. 

Избор руководиоца стручног већа. 

Усвајање извештаја о раду Већа у претходној школској години 

Усвајање уџбеника за школску 2021/2022. годину 

2.  Доношење годишњег плана рада стручног већа економске групе предмета 

3.  Подела часова међу члановима већа 

4.  Планирање наставног рада (израда годишњих програма рада, израда 

месечних планова рада). 

5.  Набавка наставних средстава 

6.  Организација  распореда блок наставе (за туристичке техничаре, и 

комерцијалисте ) и професионалне праксе за туристичке техничаре. 

7.  Такмичење ученика 

8.  Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта, 

Усаглашавање критеријума оцењивања, 

у складу са одлукама на НВ, 

План стручног усавршавања 

9.  Анализа и реализације онлајн наставе у условима пандемије, 

Корелација међу предметима 

10.  Примери добре праксе 

( Коришћењем апликација 

Quizizz, Kahoot, Google meet, Асоцијације) 

  Извештај  о оствареним резултатима на матурском  испиту 

11.  Извештај о реализацији наставних планова 

Анализа успеха на крају II полугодишта. 

Прелиминарна подела часова 

Остварене активности: 

Реализоване активности које су 

биле предвиђене годишњим 

планом рада Стручног већа 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности и 

сарадници у 

раду 

Начин рада 

Активности 

које нису 

реализоване 

а биле су 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Реализоване 

активности 

које нису биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Конституисање стручног већа 

економске групе предмета. 

Избор руководиоца стручног већа. 

Усвајање извештаја о раду Већа у 

претходној школској години 

Усвајање уџбеника за школску 

2021/2022. годину 

20.8.2021. 
Чланови 

стручног већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија 

 

  

Доношење годишњег плана рада 

стручног већа економске групе 

предмета 

20. 8. 2021 
Чланови 

стручног већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија 
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Подела часова међу члановима већа 

20. 8. 2021 
Чланови 

стручног већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија 

 

  

Планирање наставног рада (израда 

годишњих програма рада, израда 

месечних планова рада). 

почетак 

септембра 

2021. год. 

Чланови 

стручног већа 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

 

  

Набавка наставних средстава почетак 

септембра 

2021. год . 

Чланови 

стручног већа 

анализа, 

доношење 

закључака 

 

  

Организација  распореда блок 

наставе 

(за туристичке техничаре 

комерцијалисте) и професионалне 

праксе за  туристичке техничаре. 

  

почетак 

септембра 

2021. год . 

Чланови 

стручног већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

 

  

Уписна политика за школску 

2022/23. годину 
14.12.2021. 

Чланови 

стручног већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

 

  

Предлог измена и допуна 

Правилника о вредновању 

унутрашњег стручног усавршавања 

14.12.2021 
Чланови 

стручног већа 

састанак, 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

 

  

Такмичење ученика 31.03.2022./ 

Милка 

Шојић,Сандра 

Јовићевић 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

Иѕвештај са 

такмичења 

/ 

Сајам туризма 31.03.2022./ 
Сандра 

Јовићевић 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

Иѕвештај 

  

Израда извештаја стручног 

усавршавања на нивоу Стручног 

већа у шк. 2021/22. 

28.6.2022. 
Чланови 

стручног већа 

Састанак, 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

 

  

Потребе за стручним усавршавањем 

у шк. 2022/23. години 
28.6.2022. 

Чланови 

стручног већа 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

 

  

Подела часова за шк. 2022/23. 

годину 

28.6.2022.. 

 

 

. 

Чланови 

стручног већа 

, 

 

 

Састанак, 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

 

  

Избор председника Стручних већа 

за наредну шк. 2022/23. годину 
28.6.2021. 

Чланови 

стручног већа 

Састанак, 

анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 
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6.1.4 Извештај о раду  Стручног актива за развој школског програма 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА ДУШИЦА СПАСОЈЕВИЋ 

Чланови тима 

Раде Јовичић машинска група предмета 

Дрндаревић Даница економска група предмета 

Анка Ђурић општеобтазовни 

Милан Трифуновић практична настава 

Број одржаних састанака и 

датуми одржавања 

1 састанак 29.9.2021. 

2 сасатанак 29.10.2021. 

3 састанак 19.11.2021. 

Планиране активности 

1.      Усвајање годишњег плана рада  стручног актива за развој школског програма 

2.      Имплементација програма  и планова рада нових школских тимова 

3.      Доношење и усвајање школског програма за период школске 2020/21 до 2023/24. 

год. 

  

 

Реализоване 

активности које су 

биле предвиђене 

годишњим планом 

рада Стручног већа, 

Тима/ Секције ... 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

и 

сарадници 

у раду 

Начин рада 

Активности 

које нису 

реализоване а 

биле су 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Реализоване 

активности 

које нису 

биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

- Организација  

допунске/додатне 

наставе (програм и 

распоред) 

- Анализа глобалних и 

оперативних 

наставних планова и 

програма 

-  Доношење и 

усвајање Школког 

програма за период 

школске 2020/21 до 

2023/24. год. 

Октобар 

Чланови 

актива 

  

Анализа, 

разговор 
-            -            

- Реализација 

школског програма 
Новембар 

Чланови 

актива 

Анализа, 

разговор 
                - 

               

 - 

-  Праћење реализације 

школског програма 

Континуирано 

– током 

школске 

године 

Чланови 

актива 

Чланови 

стручног 

актива за 

развој 

школског 

програма, 

Наставници 

              -                 - 
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-        Евалуација рада 

актива и евалуација 

реализације школског 

програма, 

прослеђивање 

извештаја  директору и 

Наставничком већу 

Јун 

Директор, 

помоћник 

директора, 

педагог, 

Чланови 

стручног 

актива за 

развој 

школског 

програма 

протоколи 

праћења, 

разговор 

анализа 

  

             

Имплементација 

нових садржаја у 

Школски  

програм, због 

обимности и 

недовољног 

броја чланова 

               - 

 

6.1.5 Извештај о раду педагошког колегијума 

 

Педагошки колегијум чинили су руководиоци стручних већа, стручни сарадници, помоћник, организатор 

практичне наставе и координатор за образовање одраслих. 

Колегијум је сазивао и њиме председавао директор школе. 

Седнице су се одржавале најчешће  једном у два месеца. Састанцима педагошког колегијума по потреби 

су присуствовали и други запослени, чланови тимова или ученици, чије је присуство релевантно за тему 

која је планирана за најављени дневни ред. 

 

Програм рада Педагошког колегијума: 

 

-Међусобна координација и усаглашавање активности по питању програма и планова теоретске и практичне наставе. 

-Информисање чланова ПК о активностима за заштиту од насиља и превенцију употребе дрога код ученика 

-Усаглашавање Плана набавке наставних  средстава, литературе  и уџбеника за наставнике 

-Одређивање чланова тима за ИОП као и за подршку талентованим ученицима 

-Вредновање школе-интерно и екстерно 

-Разматрање предлога Стручних већа за увођење нових образовних профила 

-Усаглашавање око стручног усавршавања наставника 

-Давање мишљења по питању реализације пројеката у школи 

-Рад на побољшању квалитета наставе 

-Припрема  организације Конференције 

-Успостављање образовно-културно-спортске сарадње са сличним школама 

-Друга питања везана за организацију и функционисање школе 

 

 

Чланови Педагошког колегијума: 
 

  Презиме и име Стручно веће 

1. Зоран Јотић директор 
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2. Љиљана Танасић Лучић организатор практичне наставе 

3.  Тотовић Славица координатор за образовање одраслих 

4.  Снежана Стаматовић педагог 

 5. Сузана Гојковић психолог 

 6. Слађана Вучковић математика, електротехника и РиИ 

 7. Васиљевић Нада историја,устав,социологија,филозофија,физичко 

 8. Весна Стефановић хемија, физика, биолог., еколог., географ. 

 9. Драшкић Јована српски, музичка уметност, ликовна култура 

 10. Веснић Владан машинска група предмета 

 11. Дрндаревић Даница економска група предмета 

 12. Миливојевић Драгана страни језици 

 13. Миросавић Драгана практична настава 

 

У току школске 2021/2022. године Педагошки колегијум је одржао пет седница : 

 

Прва седница 30. 8. 2021. године 

Дневни ред: 

1.  Организација наставе школске 2021/22. године: 

-        Модел наставе 

-        Упутство о мерама заштите 

-        Организација дежурства наставника (ученика) 

-        Сталан распоред учионица по одељењима 

-        Распоред родитељских састанака ученика првог разреда; 

2.Текућа питања; 

 

Друга  седница 20. 10. 2021. године 

Дневни ред: 

1. Европски развојни план (завршен предлог за усвајање); 

2. ФУК (Финансијско управљање и контрола) пројекат (завршен предлог за усвајање); 

3. Предлог израде Правилника о утрошку сопствених средстава школе; 

4. Реализација стручног усавршавања запослених; 

5. Предлог увођења електронског портфолиа; 

6. План посете часова за прво полугодиште школске 2021/22. године; 

7. Текућа питања; 

 

Трећа  седница 24. 1. 2022. године 

Дневни ред: 

1. Анализа функционисања наставе у првом полугодишту и мере за рад у другом 
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2. Организација наставе рада  по ДРУГОМ МОДЕЛУ – комбинованом 

3. Информисање чланова ПК о активностима за заштиту од насиља и превенцију употребе наркотика 

4. Прослава Савиндана 

5. Избор најбољих ученика по образовним профилима 

6. Текућа питања 

 

Четврта  седница 21. 2. 2022. године  

Дневни ред: 

1. Организација наставе по ПРВОМ МОДЕЛУ – сви у школу и упознавање са новим календаром 

 

2. Организација школских такмичења и учествовање на другим нивоима; 

3. Екскурзија матураната: 

-        померање датума због Државне матуре 

-        план надокнаде наставних дана 

      4.      Разматрање предлога наставника за Награду „7 април“ Општине Пожега; 

      5.    Текућа питања 

-        активности у организацији PISA тестирања 

-        активности у организацији пилотирања Држвне матуре 

 

 

 Пета седница 27. 4. 2022. године 

Дневни ред: 

1. Надокнада наставних дана за школску 2021/22; 

2. Извештај са екскурзије Охрид 2021/22; 

3. План екскурзије за шк.2022/23: 

4. План промоције образовних профила за упис у шк.2022/23. години; 

5. Текућа питања 

 

- Пројектна настава – примери добре праксе 

- Извештај о тендеру за реконструкцију старе школе 
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6.2 Извештај о раду  руководећих органа 

6.2.1 Извештај о раду директора* 

         (за период од 01.9.2020. до 22.08.2022.) 

  Извештај о раду директора  обухвата период  трајања првог и друго  полугодиште школске 

2020/2021. године. Због продужења трајања неповољне епидемиолошке ситуације, предузете су 

све мере на организационом, хигијенском и епидемиолошком плану да школска година почне по 

календару образовно-васпитног рада.  

Метод рада је измењен јер се прешло на комбиновани модел реализације наставе, према Упутству 

МПНТР Р.Србије. На наставу је, од 1.септембра 2020.  долазила  половина одељења ученика ( 

највише до 16) једне седмице, док друга половина ученика је код куће добијала одређене 

материјале и упутства за рад. Следеће седмице су се мењале улоге.    Такав ритам рада је трајао 

до краја новембра. Уз погоршану епидемиолошку ситуацију, дошло је и до промене  календара 

рада. Прве три седмице у децембру комплетно се радило онлајн а 18.12.2020. је успешно 

завршено прво полугодиште.  Хигијенски просторије и простор школе  је одлично био 

припремљен и све време уредно чишћен према Упутству о мерама заштите. За све време 

трајања наставе, школа је била сигурно и безбедно место за боравак и рад и ученика и наставника. 

До краја наставне године ученици и наставници су на наставу ишли по првом моделу (сви у 

школу, 45 минута уз поштовање епидемиолошких мера). 

У овом периоду одржани су следећи састанци и активности, којима је присуствовао или  

руководио директор: 
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Број активности у 

току године 
Активност  

4 Састанци у ШУ ужице, посвећени примени модела за реализацију наставе  

8 Састанци Актива директора  

11 Седнице наставничког већа  

5 Седниве ОВ 

6 Седнице ШО 

5 Савет родитеља  

2 Инспекцијски преглед ПП инспектора – наложених мера није било 

4 Инспекцијски преглед просветног инспектора – наложених мера није било 

3 
Састанак са родитељима ученика  и послодавцима код којих су на практичној 

настави због потписивања Уговора по дуалном образовању 

5 Састанак са ОС завршних разреда у вези екскурзије за текућу школску годину 

25 Разговор са наставницима 

5 Педагошки колегијум  

16 Састанак Тима за заштиту од насиља 

3 Састанак тима за формирање ученичке задруге  

3 Састанак стручног већа електро-машинске групе предмета 

8 
Састанак са пројектним тимом из Јагодине и представницима ЛС – расправа о 

основним поставкама нове школске зграде и реконструкција постојеће 

5 Састанак школског експертског тима за пројекте  

2 
Присуствовао видео-конференцији МПНТР и SWISS – швајцарске врадине 

организације по питању даљег развоја дуалног образовања 

2 

Одржан у школи семинар на тему предузетништва; водитељ: Радован 

Живковић                                                                                                                                 

Одржан семинар за насатвнике екон. гр.пред. - Виртиални рад на рецепцији 

хотела 

3 Присуствовао родитељском састанку  

2 Присуствовао састанку Тима за самовредновање 

4 Одржан састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

2 Семинар: Јачање компентенција директора  Модул 1,2 

2 Друштво ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ 

2 
"Подршка у развоју и успостављању  Националног модела дуалног образовања" 

Пилотирање ЗУОВ, ЦзаОП и МПиТР  

1 Посета СС Школи Крагујевац; MIND group 

3 Промоција Дуалног образовања 

8 Јавни и медијски  наступи  

7 Посета другим школама и установама 

4 Заједница машинских школа Србије 

6 Контакти и посете МПНиТР 

* 

Детаљан извештај о раду директора као и вредновање рада од стране 

наставника је доступно у посебном документу који је презентован на 

Наставничком већу и Школском одбору 
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У току трајање наставе првог и другог  полугодишта са педагогом школе, посетио сам часове 

насатвника (Милчановић Ане, Мирјане Паповић, Драгане Ивановић, Ане Маркоћевић, Јелене 

Марић, Јелене Чоловић, Рада Јовичића, Милана Трифуновића, Јелене Јовановић, Срђана 

Кабанице). 

Извршен је до краја 2021. године попис имовине, ситног инвентара и финансијског потраживања. 

Финансијски школа је од стране ЛС, преко буџета, реализовала све планиране набавке  и 

реализација материјалних трошкова од стране ЛС је била без  застоја и правовремена. 

У школи је остварен семинар и уведен ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРТФОЛИО који обухвата све 

наставнике и руководство школе. 

У априлу месецу 2022. године ЈУП БГ је расписала јавну набавку реконструкције и изгрдање 

ПРВЕ фазе Регионалног Тренинг Центра (РТЦ) у вредности од 65 милиона динара. На тендеру 

посао извођења је добио конзорцијум од три фирме: МОДУЛОР БГ; КИ БИРО БГ; РЕСА 

ГРАДЊА; 

Извођачи су након свих техничко документационих услова уведени у посао 29. јуна 2022. године 

и на основу уговора добили рок од 120 дана за завршетак ПРВЕ ФАЗЕ. Прва фаза подразумева 

реконструкцију објекта 1 (стару школу) и изградња котларнице на месту бивше 

аутомеханичарске радионице. Почетак радова (12.јула 2022. године) је посетио и министар 

просвете , науке и технолошког развоја и први потпреседник Владе Републике Србије г-дин 

Бранко Ружић. Након министареве посете у допису министарству за донацијом кабинета 

информатике рачунарима у школу је стигло 30 рачунара којима су опремљени кабинет 

информатике и кабинет за предмете електро образовних профила техничара мехатронике. 

Пре уласка извођача радова сви кабинети и аутомеханичарска радионица који се реконструишу 

су исељени и измештена опрема и рачунари.Пошто рок за завршетак радова улази у нову школску 

годину направљени су планови смаштаја кабинета како би се настава одвијала несметано. 

Простор је понудио Горан Јанковић компанија ИНМОЛД као и обезбеђене су додатне просторије 

под закуп у близини школе у којој се одвија теоретска  настава. 

Након јунског и августовског уписа, који је прошао у 100% успеху школа није имала 

технолошког вишка. 

Финансијска средства по линији буџета ЛС трошила су се за обезбеђивање пре свега хигијенскo-

безбедносних  услова, за грејну сезону и за текуће потребе. Средства ученичког динара су се 

трошила према плану утртошка а на основу активности која су се могла у овом периоду 

реалозовати-тренутно стање на рачуну: 246.108,00 динара; 

Наложених мера по инспекцијским прегледима није било. 

Након обимних и свеобухватних припрема у складу са Стручним упутством и Упутством о 

мерама заштите здравља ученика и запослених, обављени су матурски испити, подела диплома 

као и матурско вече ученика завршних разреда 

                                                                                                         Директор школе, 

        25.8.2022.                                                                               Зоран Јотић, дипл.инж.машинства 
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6.2.2 Извештај о раду координатора за образовање  одраслих 

Образовање одраслих је део јединственог система образовања Републике Србије, који обезбеђује 

одраслима током целог живота стицање компетенција и квалификација потребних за лични и 

професионални развој, рад и запошљавање, као и друштвено одговорно понашање. Образовање 

одраслих остварује се као формално образовање, неформално образовање и информално учење. 

I  Рад  координатора везан за програме неформалног образовања (обуке) 

у оквиру РЦ за КОО 

 

У школској години, 2021/2022.  изведене су следеће обуке:  

 

 

Врста обуке 
Време извођења 

обуке 

Број 

кандидата 
Ментор обуке 

ОБУКА ЗА ОПЕРАТЕРА НА 

CNC СТРУГУ 

- од 8.9. до 

15.11.2021. 
3  – Тони Смиљанић 

ОБУКА ЗА РУКОВАОЦА 

ПАРНИМ КОТЛОВИМА 

- од 20.9. 

до 3.12.2021. 
1 – Славица Тотовић 

- обука за заваривача  

- обука за пословног 

секретара 

15. 11. 2021. 11. 

02.2022.     

Обуке нису изведене због малог броја пријављених 

полазника 

ОБУКА ЗА РУКОВАОЦА 

ПАРНИМ КОТЛОВИМА 

- од 6.5. до 

15.6.2022. 
2 – Славица Тотовић 

 

-За све обуке  вођена је комплетна евиденција и пратећа документација а издата су и Уверења о 

савладаним стручним компетенцијама, 

-Развијани су и одржавани односи са социјалним партнерима, 

-Планиране  и програмиране активности у образовању одраслих, 

-Урађене контролне листе Министарства  просвете везане за ЈПОА ОО, 

-Организована  и праћена реализација  активности у образовању одраслих. 
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II    Ванредни ученици Техничке школе у шк. 2021/2022. год. 

Бр. уписаних 

ванредних 

ученика  по 

разредима 
УКУПНО 

Образовни профил 

3. степен 4. степен 

МБ Трговац АМ Б-З ТТ ТХТ Комерц. ТКУ 

(CNC) 

Бр. ванредних 

ученика у  I 

разреду шк. 

2021/2022. г. 

0 / / / / / / / / 

Бр. ванредних 

ученика у  II 

разреду шк. 

2021/2022. г. 

2 / / / / / 1 1 / 

Бр. ванредних 

ученика у  III 

разреду шк. 

2021/2022. г  

9 2 3 2 1 / / 1 / 

Бр. ванредних 

ученика у  IV 

разреду шк. 

2021/2022. г.  

3 / / / / 2 / / 1 

УКУПНО 14 2 3 2 1 2 1 2 1 

 

Број полазника на преквалификацији по образовним профилима 

Машински 

техничар 
Аутомеханичар  Машинбравар Бравар-заваривач укупно 

1 2 1 1 5 

 

Број полазника на доквалификацији по образовним профилима 

Трговински 

техничар 
МТКК 

Машински 

техничар 

ТКУ(CNC) 

машина 
укупно 

10 1 1 1 13 

 

ИЗВЕШТАЈИ ПО ИСПИТНИМ РОКОВИМА 

Испитни рок 

број 

пријављених 

испита  

просечна оцена 

бр. издатих докумената 

сведочанства  дипломе 

Уверења о 

положеним 

испитима 

новембарски 2021. 

од 16. до 30. 

новембра 2021. 

36 2,84 2 /  

јануарски 2022.  

од 26.  јануара 2022. 

до 

11. фебруара 2022. 

35 3,48 7 6 3 

aприлски  2022. 30 3,25 2 2 2 
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од  4. до 15. априла 

2022. 

јунски 2022.  

од  3. до 17. јуна 

2022. 

30 3,56 10 6 1 

августовски  2022. 

од  22.  августа до 02. 

септембра  2022. 

6 3,50 1 / / 

 

Извештај о успеху на матурским и завршним  испитима 

Матурски испити 

Број испита Остварен успех 

4 
са добрим  успехом са врло добрим  успехом 

2 2 

Завршни  испити 

Број испита Остварен успех 

8 
са врло добрим успехом са одличним  успехом 

3 5 

 

III    Послови по налогу директора 

 

У току 2021/2022. год. предали смо за акредитацију МПНТР, следеће програме неформалног 

образовања одраслих (НФОО) : 

- Оператер на  ЦНЦ машинама - 2. ниво квалификација, 

- Електрозаваривач РЕЛ, ТИГ, МАГ и МИГ  поступак - 2. ниво квалификација, 

- Администратор за вођење пословних књига -  2. ниво квалификација 

- Пословни  секретар - 5. ниво квалификација,  

- Бравар - заваривач 3. ниво квалификација. 

 

По добијању сагласности МПНТР за проширену делатност, којом стичемо статус ЈПОА за 

наведене програме НФОО, приступићемо процесу признавања претходног учења (ППУ) за 

програме бравара-заваривача и пословног секретара. 

 

- Организација састанка са лиценцираним инструкторима из компанија у којима имамо 

ученике по дуалном образовању 31.8.2021. год. 

- Рад на уговорима послодавац - школа и послодавац – ученик (родитељ) за 23 бравара-

заваривача. 

- Обезбеђивање свих релевантних фактора који су учествовали у интервјуу за пилотирање 

оквира за праћење и вредновање дуалног образовања у Србији ( у сарадњи са ЗУОВ-ом,  

Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу и Центром за образовне политике, четворочлани тим 

пратио и вредновао дуално образовање и дуалне ОП у нашој школи) – 23.11.2021. 

- Достављање информација о праћењу и реализацији дуалног образовања (Регионална 

привредна комора) 

- Достављање мишљења МПНТР, уз подршку пројекта DECIDE (GIZ), о припремљеној 

документацији за акредитацију образовања одраслих у вези плана прихода и плана расхода од  

обука, ППУ и КВиС-а 

 

Координатор за ОО – Славица Тотовић 
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6.2.3 Извештај о раду организатора практичне наставе  

У току школске године  2021/2022. реализоване су следеће активности:  

Реализоване активности које су 

биле предвиђене годишњим 

планом рада Организатора 

практичне наставе 

Време 

реализације 

Активности које нису 

реализоване а биле су 

предвиђене годишњим 

планом рада (разлог) 

Реализоване активности које 

нису биле предвиђене 

годишњим планом рада 

-Упознавање са новим Правилником 

о организацији практичне наставе за 

дуалне и класичне  образовне 

профиле 

-Распоред ученика и наставника по 

подручјима рада и образовним 

профилима 

-Формирање радне листе праћења 

постигнућа ученика на практичној 

настави по подручјима рада у 

трогодишњем средњем образовању. 

-Анализа и праћење педагошке 

документације. 

-Праћење и унапређивање 

реализације практичне наставе кроз 

посете часовима по сопственом 

плану обиласка, по позиву 

појединих наставника и по налогу 

директора школе. 

-Учешће у изради Годишњег плана 

рада школе 

-Учешће у изради Извештаја о раду 

школе за претходну школску годину 

-Учешће у изради распореда часова 

(општеобразовни предмети), унос 

комплетних података у програм. 

-Унос података у ЈИСП 

- Организовање посете успешним 

колективима код којих су ученици 

на пракси 

- Припреме  и  реализација  

завршних  испита  по  подручјима  

рада  и  образовним профилима за 

ученике завршних разреда 

 

Током године 

-Учешће у припремама и 

реализација учешћа ученика 

наше школе на сајму технике 

(ученици нису ишли на сајам 

технике). 

-Разматрање предлога 

родитеља за побољшање 

наставе (није спроведена 

анкета међу родитељима 

  

-Пилотирање државне матуре 

- Евалуација дуалног 

образовања од стране ЗУОВ-а 
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6.3 Извештај о раду управних органа 

6.3.1  Извештај о раду школског одбора  

У току школске 2021/2022. године Школски одбор је одржао осам седница: 

Прва седница: 14. 9. 2021. године 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Разматрање извештаја о успеху ученика на крају  школске 2020/21. године; 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2020/21. годину; 

4. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији Развојног плана школе за период 2017-2021.; 

5. Разматрање и усвајање Развојног плана школе за период 2021-2026. године; 

6. Разматрање и усвајање Акционог плана Развојног плана школе за школску 2021/22; 

7. Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању области квалитета Постигнућа ученика у школској 

2020/21. години и усвајање акционог плана за школску 2021/22. годину; 

8. Усвајање нове области самовредновања: Настава и учење 

9. Разматрање и усвајање годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину; 

10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у периоду од 18.01.-08.080.2021. године; 

11. Упознавање са Протоколом о поступању у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање; 

12. Разматрање и усвајање измене финансијског плана за 2021. годину; 

13. Разматрање и усвајање предлога финансијског плана за 2022. годину 

14. Разматрање и усвајање Анекса школског програма 

15. Текућа питања  

(Доношење Одлуке о осигурању ученика у школској 2021/22. години; Усвајање предлога за новчану надокнаду 

манторима обука у зависности од броја пријављених кандидата; Доношење Одлуке о коришћењу школске сале) 

Друга седница 24. 12. 2021. године 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Разматрање и усвајање плана уписа ученика за школску 2022/23. годину; 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању плана стручног усавршавања; 

4. Разматрање и усвајање Правилника о усправљању и контроли (ФУК); 

5. Разматрање и усвајање Правилника о канцеларијском и архивском пословању; 

6. Организација прославе Савиндана; 

7. Разматрање и усвајање Измене Финансијског плана за 2021. годину; 

8. Текућа питања. 

Трећа седница 10. 01. 2022. године 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Разматрање и усвајање Финансијског плана школе за 2022. годину; 

3. Усвајање Плана јавних набавки за 2022. год. 

4. Доношење Одлуке о измени и допуни Пословника о раду Школског одбора  

5. Текућа питања 

Четврта седница 10. 2. 2022. године 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза; 

3. Разматрање и усвајање измене Финансијског плана за 2022. годину; 

4. Разматрање и усвајање извештаја о раду директора школе; 

5. Текућа питања. 

Пета седница 24. 2. 2022. године 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању школе за 2021. годину;  

3. Разматрање и доношење Одлуке о измени и допуни Статута школе; 

4. Разматрање и доношење Одлуке за проширену делатност и стицање ЈПОА ОО за обуке; 

5. Текућа питања. 
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Шеста седница 23. 3. 2022. 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Доношење Одлуке о обављању проширене делатности и стицање ЈПОА ОО за следеће обуке :  

Обука за електро заваривача REL, MAG и TIG поступком; 

Обука за оператера на CNC машинама; 

Обука за ливење у калупима; 

Обука за пословног секретара; 

Обука за вођење пословних књига. 

3. Информисање о покретању поступка за предлагање чланова Школског одбора. 

4. Текућа питања. 

Седма седница 12.5.2022.  

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Извештај о успеху ученика на крају трећег класификационог периода; 

3. Разматрање и усвајање измене Финансијског плана за 2022. годину; 

4. Усвајање измене плана јавних набавки за 2022. годину; 

5. Усвајање извештаја о изведеној екскурзији ученика за шкослку 2021/2022. годину; 

6. Разматрање и доношење Одлуке за проширену делатност и стицање ЈПОА ОО за обуку за бравара-

заваривача; 

7. Текућа питања. 

Осма седница 23.6.2022. 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Усвајање Одлуке о измени Финансијског плана за 2022. годину (трећа измена); 

3. Усвајање Предлога Финансијског плана школе за 2023. годину;  

4. Доношење Одлуке о избору комисије за бодовање технолошких вишкова у школској 2022/23. години 

(комисија : Драган Ковачевић, Ана Ивановић и Ника Авдић) 

5. Текућа питања.  

6.3.1 Извештај о раду секретара  

Област Активност реализација 

Послови из 

делокруга 

нормативно-правне 

регулативе 

- прати прописе из подручја средњег образовања, као и њихову примену 

- реализовано 

- израда нацрта општих аката школе у складу са 

- законом, 

- правно-стручна помоћ од нацрта до објављивања 

- коначних текстова аката школе, 

- израда свих врста уговора, припремање тужби, 

- предлога и одговора на тужбе , заступање у 

- споровима пред свим судовима, 

- присуствовање седницама органа управљања, по 

- потреби присуствовање и другим органима и 

- стручним телима, 

- правно-технички послови око избора свих органа у 

- школи. 

Послови из 

области рада 

органа школе 

 

- припрема седница Школског одбора, Савета родитеља. 

- - 

реализовано  

- припрема и обрађује материјале које реализују ови 

- органи, вођење записника и формулисање закључака са седница Школског 

одбора и других комисија у школи, 

- старање о законитости донетих одлука. 

Послови из 

oбласти кадровске 

службе 

 

- стручни послови око спровођења конкурса за пријем 

- радника, 

- реализовано 

- стручни послове у вези са престанком радног односа,  распоређивањем 

запослених и другим променама код 

- статуса запослених,  

- израда уговора, конкурса, огласа и других аката, 

- израда уговора о раду за запослене,  

- вођење кадровске евиденције . 

Послови из 

области 

стручног 

усавршавања 

запослених и 

- вођење евиденције о обавези полагања испита за лицецу( пријављивање 

приправника Министарсту просвете,  

- реализовано - израда решења за ментора,  

- стручни послови у вези пријављивања кандидата за полагање испита за 

лиценцу.  
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полагања 

испита за 

лиценцу 

- вођење персоналних досијеа запослених као и досијеа о стручном 

усавршавању. 

Послови у вези 

полагања 

испита у школи 

 

- праћење прописа који се односе на начин полагањасвих врста испита у 

школи,  
- реализовано 

- учествовање у организовању испита и старање да се исти спроводе у складу 

са законом, 

Послови у вези 

ученика 

 

- стручни послови у вези вођења дисциплинског поступка против ученика,  - реализовано 

6.4 Извештај о раду стручних сарадника 

6.4.1 Извештај о раду педагога 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Израда програма и опертивних планова рада стручног 

сарадника 
23.8-31.8.2021. 

Учешће у изради распореда часова редовне наставе и 

ваннаставних активности 
24-30.8.2021. 

Учествовање у изради Годишњег плана рада школе 29.8-13.9.2021. 

Учествовање у изради Годишњег извештаја о раду школе за 

школску 2021/2022. годину 
23.8-13.9.2021. 

Учешће у изради ГПРа – календар активности, распоред 

звоњења, бројно стање ученика по одељењима, разредима, 

полу, језику и обавезном изборном предмету 

Август 2021. 

Извештај о раду ВТ Август 2021. 

Извештај о реализацији допунске, додатне и припремне 

наставе 
Август 2021. 

Учествовање у изради акционог плана самовредновања 

области квалитета Образовна постигнућа ученика 
23.8-10.9.2021. 

Координација и помоћ у изради Плана стручних већа 23 - 231.8.2021. 

Израда Плана самовредновања за школску 2021/22. годину септембар 2021. 

Учествовање у изради плана за КВИС У оквиру Годишњег плана р. 

Израда програма васпитног рада са ученицима У оквиру Годишњег плана 

Израда концепције програма рада одељенског старешине У оквиру Годишњег плана 

Израда програма сарадње са родитељима ученика У оквиру Годишњег плана 

Израда програма унапређивања васпитно-образовног рада 

школе 
У оквиру Годишњег плана 

Координација и израда заједничких облика стручног 

усавршавања 
У оквиру Годишњег плана 

Израда акционог плана РПШ У оквиру Годишњег плана 

Израда плана и програма корективног рада У оквиру  Годишњег плана 
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Израда плана и програма компензаторних активности У оквиру  Годишњег плана 

Учешће у планирању Тима за заштиту од насиља, 

злостављања, занемаривања и дискриминације 
У оквиру  Годишњег плана 

Учешће у планирању и програмирању наставног рада 

наставника  - индивидуална и помоћ у оквиру стручних 

већа 

август 2021. 

Израда образаца за  глобално и оперативно планирање  август 2021. 

 

Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана 

за ученике 
Документација стручног сарадника 

Пружање помоћи наставницима у изради планова 

допунског, додатног рада, практичне наставе плана рада 

одељењског старешине, секција 

у оквируГПР 

Израда оперативног плана рада школе током комбиноване 

наставе 
У сарадњи са директором 

Ценус – унос података о ученицима и групама Август 2021. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Праћење реализације васпитно-образовног, односно 

образовно-васпитног рада 

Посете часовима: 

26.10.2021. Раде Јовичић ½ 

3.11.2021. Гордана Пејић 

13.12.2021. Ана Маркићевић 

15.12.2021. Јелена Марић 

17.12.2021. Јелена Чолић 

8.4.2022. Јелена Радивојевић 

12.4.2022. Драгана Радивојевић Ђунисијевић 

12.4.2022. Срђан Кабаница 

19.5.2022. Нада Васиљевић 

22.6.2022. Даница Тошић 

Процена безбедности у школи 22.10.2020. припрема упитника за ученика и наставнике – 

насиље 

Иницирање и учествовање у истраживањима васпитно-

образовне праксе које реализује установа, 

научноистраживачка институција или стручно друштво у 

циљу унапређивања васпитно-образовног рада. 

- Септембар 2021. - анализа припрема за часове који укључују 

међупредметну компетенцију -  Одговоран однос према 

здрављу 

- Члан експертског тима научног истраживања на тему 

„Школска клима и просоцијално понашање као фактори 

безбедности у школи“, Факултет за безбедност 

13-19.11.2020. Анализа резултата истраживања Право на 

образовање и Ковид припрема презентације 

20.11.2020. презентација резултата ПК; презентација на НВ 

25.11.2020. 

Анализа резултата упитника - процена ученика о 

заступљености међупредметих компетенција и 

предузетништва у наставним предметима. 

14.2.2022. 

Извештај о реализацији РПШ 15.3.2022. 

- Ispitivanje stavova nastavnika K-12 u Srbiji o mogućnostima 

upotrebe veštačke inteligencije (AI) u organizaciji rada i 

preraspodeli radnog vremena nastavnika u školi – учешће у 

истраживању 

15.4.2022. 
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Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области и активности рада 

установе, 

У оквиру тима за самовредновање, израда инструмената у 

сарадњи са наставницима – документација педагога, 

портфолио наставника 

Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана 
вредновање ИОПа – документација ученика; записници ОВ 

Учествовање у раду комисије за пријем радника током школске године – записници код секретара 

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као и 

предлагање мера за њихово побољшање, 

Седнице НВ 

Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика на седницама ОВ, НВ,СР - записници 

Презентовање Правилника о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање 

11.9.2020. 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Унапређивање организације васпитно-образовног  рада – 

указивање инструктивне помоћи 

Записници НВ 

Планирање и програмирање у настави, анализа припрема за 

час;  оцењивање, мотивација ученика 

Инструктивна помоћ разредним старешинама у избору 

адекватних техника и процедура рада у одељењу 

Са одељенским старешинама првог разреда август, септембар 

2021. и током године са свим одељенским старешинама. 

Прилагођавање и осмишљавање радионица за ЧОС у складу са 

специфичностима одељења 

Разрада  дидактичко методичких питања наставе у оквиру 

стручних већа 
Евиденција у свесци стручних већа 

Саветодавни рад са наставницима припавницима Драгана Ивановић; Раде Јовичић; Ана Маркићевић; Ана 

Милчановић; Јелена Чолић; Гордана Пејић 

Испит за проверу спремности за рад у установи и израда 

извештаја 

14.10.2021. Ана Милчановић 

22.2.2022. Раде Јовичић 

Учешће у изради дидактичког материјала (наставни 

листићи, тестови, упитници) 

током године у реализацији наставе, припреме наставника за 

полагање испита за лиценцу. 

Реализовање активности педагога  по програму 

одељенског старешине 

Евиденција у дневнику рада педагога; записници ЧОС; 

записници са родитељских састанака 

Сарадња са стручним већима у операционализацији 

принципа и критеријума оцењивања 
Евиденције у свесци стручних већа; записници НВ 

Израда инструмената за  праћење часова Ажурирање постојећих инструмената 

Преглед Дневника рада У току школске године – коментари су под конкретним 

датумима унети у Електронски Дневник 

Извештај о реализацији допунске наставе у школској 

2021/22. и предлози за унапређивање 
Записник НВ 

Реализација мера за побољшање успеха ученика Записници НВ 

Седница ОВ 1/3 и 1/5 смернице за израду ИОПа 28.12.2021. 

Наставничко веће – извештај о слободним активностима 19.5.2022. 

Презентација на НВ – «Одговоран однос према здрављу» 31.8.2021. записник НВ 
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Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању 

квалитета наставе увођењем иновација и иницирањем 

коришћења савремених метода и облика рада (уз 

проучавање програма и праћење стручне литературе), 

У оквиру активности саветника спољних сарадника за заштиту 

од насиља – радионице за представнике Тимова за заштиту на 

нивоу целог Златиборског округа; предавања на НВ 

Мотивисање васпитача, односно наставника на 

континуирано стручно усавршавање и израду плана 

професионалног развоја и напредовања у струци 

Пријава наставника за семинаре ЗУОВа; индивидуални рад са 

наставницима 

Организовање СУ за наставнике 

Праћење начина вођења педагошке документације 

васпитача и наставника 

током посета часова 

У оквиру активности Тима за самовредновање области 

квалитета Настава и учење 

Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у 

коришћењу различитих метода, техника и инструмената 

оцењивања ученика 

на почетку школске године – седнице стручних већа, 

индивидуално са наставницима и одељењским заједницама 

Пружање наставницима у реализацији огледних и 

угледних 

активности, односно часова и примера добре праксе, 

излагања на састанцима већа, актива, 

радних група, стручним скуповима и родитељским 

састанцима, 

Нада Васиљевић – угледни час положај деце кроз историју 

Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији 

појединих садржаја часа одељењске заједнице 
записници Тима одељењских старешина 

Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у 

посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу 
документација педагога 

Тим одељењских старешина- Дебата Дискриминација у 

образовању - учешће 
17.5.2022. 

Пружање помоћи  наставницима у примени различитих 

техника и поступака самоевалуације 

израда инструмената за самовредновање наставника, 

планирање СУ на основу резултата самоевалуације – 

документација СС, дневник рада педагога, протоколо о 

посећеним часовима; 

анализа индивидуално након посете часовима 

Информисање о нациналној платформи Чувам те 10.3.2021. 

Акредитовани семинари «Самоевалуацијом до квалитетне 

школе»; Формативно оцењивање; Стрес – превазилажење 

промена; Активизам младих и вршњачка едукација; 

Ангажовани наставник 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Прикупљање релевантних података који су значајни за рад 

са ученицима 

До 15.9.2021. – припрема упитника и анкетирање ученика – 

секције, социјална карта ученика 

Идентификовање социјалне климе и социјалног статуса 

ученика у одељењима првог разреда 

Евиденција у  дневнику педагога; сарадња са Тимом за 

прилагођавање ученика новој школској средини и ОС 

Пријем и помоћ у адаптацији ученика првог разреда на 

нову школску средину. 

Током школске године 

Рад са децом и одељенским старешинама током године 

Идентификација и третман ученика који раде по ИОП Током школске године – записници одељенских већа, 

евиденција педагога, индивидуални образовни планови 
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Учествовање у изради педагошког профила ученика за 

ученике којима је потребна додатна подршка израда 

индивидуалног образовног плана 

документација код педагога, индивидуални образовни планови, 

записници тима за инклузивно образовање 

Упознавање ученика првог разреда са техникама  

успешног учења (рационализација учења) 
Индивидуални рад са појединим ученицима првог разреда. 

Саветодавни рад са ученицима Током школске године – Дневник рада педагога 

Израда плаката за конкурс – пројекат Права детета;  

Припрема брошуре на тему права детета  за ученике и 

родитеље; инфографици; припрема мајица за штампање 

17.3.2022. 

Дебата УП „Колико познајем своја права“ – 

Гимназија/Техничка (кореализатор) 
18.5.2022. 

Саветодавни рад са ученицима  из професионалне 

оријентације 

Тестирање матураната обављено у децембру и јануару уз помоћ 

дигиталних алата; активности у оквиру рада Тима за КВИС 

Учешће у радуваспитно  дисциплинских комисија Документација секретара 

Координатор Вршњачког тима за заштиту од насиља  Током школске године – Извештај о раду тима 

 

Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике 

  

Евиденција код секретара школе и у документацији педагога – 

досијеи ученика 

Информисање о нациналној платформи Чувам те 10.3.2021. 

РАД СА РОДИТЕЉИМА 

Упознавање родитеља и прикупљање података 

неопходних за сарадњу са породицом 

20.8-30.8.2021. 

Током године 

Упознавање родитеља и прикупљање података 

неопходних за сарадњу са породицом 

Током године – евиденција рада стручног сарадника;извештај 

Савета родитеља; Извештај о раду Тима одељењских 

старешина 

Партиципирање родитеља у раду школе  током године – записници са седница СР 

Учешће на седницама и активностима Савета родитеља током године – записници са седница СР 

10.12.2021. Извештај о успеху, мере за побољшање, Извештај о 

реализацији РПШ 2017-2021; РПШ 2021-2026; Улога родитеља 

у превенцији насиља - предавање 

Идентификовање  основних педагошких проблема са 

којима се срећу родитељи 
током године кроз индивидуални рад са родитељима 

Информисање родитеља о напредовању ученика са којима 

се посебно ради 
евиденција рада стручног сарадника 

Презентација за родитеље електронско насиље 4.3.2022. 

Организовање и учествовање на општим и групним 

родитељским састанцима у вези са 

организацијом и остваривањем васпитно-образовног, 

односно образовно-васпитног рада 

Заједнички родитељски састанак за ученике првог разреда. 

Родитељски 2/4 

Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању 

слободног времена деце, односно 

ученика, 

материјал доступан на сајту школе и прослеђен родитељима 

онлајн 
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Информисање о нациналној платформи Чувам те 10.3.2021. 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

Помоћ у изради програма рада стручних већа У записницима  Наставничког већа, стручних већа, 

одељенских већа  и документацији Тима за заштиту ученика 

од насиља; Тима за вредновање рада наставника; Тима за 

самовредновање; Тим за инклузивно образовање; Тима 

одељењских старешина,  Актива за развојно планирање; 

Извештаји о посећеним часовима... 

Учествовање у раду Педагошког колегијума и вођење 

записника 

током школске године – Записници ПК 

Извештај о резултатима анализа, прегледа и предлог 

одговарајућих педагошких мера 

Записници седница Наставничког већа, Одељењских већа;  

Савета родитеља; Педагошког колегијума 

  

  

Рад у  Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Извештај о раду Тима 

Рад у  Тиму за самовредновање области квалитета Настава 

и учење 

Извештај о раду Тима 

Рад у тиму за пројекте и међународну сарадњу Извештај о раду Тима 

Рад у тиму за Развој Регионалног тренинг центра Извештај о раду Тима 

Заменик председника тима за пилотирање евалуације 

дуалног орбазовања 

Октобар 2021 – април 2022. 

Састанак са стручним радником Друштва за церебралну и 

дечију парализу Ивањица-анализа личног пратиоца ученика 

Владимира Жунића (Изабела Јовановић) 

Новембар 2021. 

Super school информативна сесија - Отварање налога и опис 

школе на платформи 

Израда пројектне документације 

11.10.2021. 

25.10.2021. 

Рад у комисији за пријем наставника Документација секретара 

Промоција школе у ОШ Ариље; ОШ „Емилија Остојић“ 

  

16-17.5.2022. 

27.5.2022. 

Школски одбор – анализа успеха; извештај о стручном 

усавршавања наставника у току првог полугодишта 

Записници ШО 

Сарадња са ПП службом ЕО школе – Корелација успеха 

ученика на полугодишту 

Крај првог полугодишта 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Успостављање сарадње са образовним , здравственим  и 

социјалним институцијама 

ОШ, СШ; Центар за социјални рад; Дом здравља Пожега; 

Сарадња са МУП – ом одељењем  у Пожеги Са школским полицајцем по потреби; 

Сарадња са НВО Форца Кроз активности ВТ 
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Сарадња са УЦПД Координатор пројекта – Учимо и живимо демократију и 

људска права у школама 

Израда концепције плана и програма стручног усавршавања Извештај о СУ; Евиденција у оквиру поглавља стручног 

усавршавања; Записници Тима за професионални развој 

Стручно усавршавање Извештај о стручном усавршавању 

Састанак стручних сарадника и руководиоца тимова за 

заштиту од насиља 

1.12.2021. 

Општински састанак спољашње заштитне мреже 8.12.2021. 

Израда програма стручне праксе за педагога 1.3.2022. 

Обука за школе из Бајина Башта, Сјеница, Чајетина – 

саветник- апољни сарадника за насиље 

3.3.2022. 

Обука за школе из Пожеге, Ариља, Косјерића – саветник- 

апољни сарадника за насиље 

10.3.2022. 

Обука за школе из Прибој, Пријепоље, Нова Варош – 

саветник- апољни сарадника за насиље 

16.3.2022. 

Хоризонтално учење – руководилац тима за 

самовредновање ОШ „Петар Лековић“ 

23.8.2021. 

Хоризонтално учење – стручни сарадник педагог Гимназије 

„Свети Сава“  - оперативно планирање наставника 

23.8.2021. 

Сарадња са Министарством одбране Ужице – израда плана 

и реализације тема 

У току школске године; Реализација ЧОСа завршних разреда 

Члан Тима за екстерно вредновање дуалног образовања 12.11.2021. 

Прилог за ТВ Пожега – општински састанак превенција 

насиља 

9.12.2021. 

Активност у оквиру послова саветника спољног сарадника Извештај о раду саветника спољних сарадника за заштиту од 

насиља 

Радио емисија за интернет радио - насиље 13.12.2021. 

Писање текста за сајт школе – пројекат права детета 4.2.2022. 

Координатор пројекта у школи УЦПД «Учимо и живимо 

демократију и људска права у школама» 

Током школске године – Извештај Тима за заштиту од насиља 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Програм, план, дневник рада, досије о раду са ученицима Дневник рада и досије ученика'' 

Вођење евиденције о сарадњи са родитељима, ученицима и 

наставницима 

Дневник рада и досије ученика' 

ETF онлајн састанак "Брифинг поводом пројеката за 

иновацију у настави и учењу у Србију“ 

28.9.2021. 

Рационално емотивна и когнитивно бихејвиорална терапија 

деце и адолесцената - напредни ниво 

Октобар – новембар 2021. 

Конференција „Подршка носиоцима система за осигурање 

квалитета рада школа“ 

29.10.2021. 
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Самовредновање и спољашње вредновање – обука за 

водитеље семинара 

24-26.11.2021. 

Обука за наставу Грађанског васпитања 11.12.2021. 

Тренинг тренера (ТоТ) у оквиру пројекта Државна матура. 

16 сати. 

24-26.2.2022. 

Тренер – Државна матура – обука за ученике хотел Мона Бг 9.3.2022. 

Састанак са ШУ, - самовредновање 17.3.2022. 

Семинар Електронски портфолио наставника и ученика - 

семинар 

31.3.2022. 

Етика и интегритет - семинар 29.4.2022. 

„Превенција и борба против трговине људима» у Србији “ 

 - Заједнички програм Европске уније и Савета Европе 

„Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“, фаза 2 - 

Семинар - Примена индикатора за прелиминарну 

идентификацију ученика који су потенцијалне 

 жртве ризика 23 – 25 мај 2022. године,  Шабац 

23-24.5.2022. 
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6.4.2 Извештај о раду психолога  

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Израда програма и опертивних планова рада стручног сарадника 1.9-9.9.2021. 

Учешће у планирању Тима за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације 

У оквиру  Годишњег плана 

Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике Документација стручног 

сарадника 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Праћење реализације васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада Посете часовима: 

12.10. 2021. Ана Милчановић 

26. 10. 2021. Мирјана Паповић 

3.11.2021. Гордана Пејић 

13.12.2021. Ана Маркићевић 

15.12.2021. Јелена Марић 

17.12.2021. Јелена Чолић 

19.5.2022. Нада Васиљевић 

Координатор ПИСА истраживања  март 

Учествовање у истраживањима васпитно-образовне праксе  Писа истраживање 

Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана 

вредновање ИОПа – 

документација ученика; 

записници ОВ 

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и 

предлагање мера за њихово побољшање 

Седнице НВ 

Презентовање Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

на седницама НВ, СР и ШО 

Израда инструмента за самовредновање области квалитета Настава и учење 9.11.2021. 

Израда инструмената за испитивање задовољства ученика радом школе 10.11.2021. 

Израда инструмената и спровођење истраживања под називом “Евалуација рада наставника 

од стране ученика друге године” 

мај/јун 

Израда инструмената за потребе истраживања Ученичког парламента март  

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Инструктивна помоћ разредним старешинама у избору 

адекватних техника и процедура рада у одељењу 

Са одељенским старешинама првог разреда август, септембар 

2021. и током године са свим одељенским старешинама. 

Прилагођавање и осмишљавање радионица за ЧОС у складу са 

специфичностима одељења 

Испит за проверу спремности за рад у установи и израда 

извештаја 

Драгана Ивановић 

26.11.2021. 

 

Реализовање активности  по програму одељенског 

старешине 

Евиденција у дневнику рада психлога 
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Преглед Дневника рада У току школске године – коментари су под конкретним 

датумима унети у Електронски Дневник 

Припрема и предавање за наставнике “Унапређење 

компетенција наставника за препознавање ученика под 

ризиком од осипања и за пружање помоћи овим 

ученицима” 

18.11.2021. 

Седница ОВ 1/3 и 1/5 смернице за израду ИОПа 28.12.2021. 

Праћење начина вођења педагошке документације 

васпитача и наставника 

током посета часова 

Тим одељењских старешина- Дебата Дискриминација у 

образовању - припрема и водитељ дебате 

17.5.2022. 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Прикупљање релевантних података који су значајни за рад 

са ученицима 

До 15.9.2021. – припрема упитника и анкетирање ученика – 

секције, социјална карта ученика 

Идентификовање социјалне климе и социјалног статуса 

ученика у одељењима првог разреда 

Евиденција у  дневнију рада психолога 

Пријем и помоћ у адаптацији ученика првог разреда на 

нову школску средину. 

Током школске године 

Рад са децом и одељенским старешинама током године 

Идентификација и третман ученика који раде по ИОП Током школске године – записници одељенских већа, 

евиденција психолога, индивидуални образовни планови 

Израда педагошких профила ученика за ученике којима је 

потребна додатна подршка у образовању 

Документација код психолога, индивидуални образовни 

планови, записници тима за инклузивно образовање 

Саветодавни рад са ученицима Током школске године – Дневник рада психолога 

Израда плаката за конкурс – пројекат Права детета;  

Припрема брошуре на тему права детета  за ученике и 

родитеље; инфографици; припрема мајица за штампање 

17.3.2022. 

Дебата УП „Колико познајем своја права“ – 

Гимназија/Техничка (реализатор) 

18.5.2022. 

Саветодавни рад са ученицима  из професионалне 

оријентације 

Тестирање матураната обављено у децембру и јануару уз помоћ 

дигиталних алата 

Учешће у раду васпитно - дисциплинских комисија Документација секретара 

Координатор Вршњачког тима за заштиту од насиља  Током школске године – Извештај о раду тима 

  

Координатор Ученичког парламента Током школске године 

Организација одласка чланова УП на семинар у Вршачку 

Бању 

 

Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике 

  

Евиденција код секретара школе и у документацији психолога 

– досијеи ученика 

РАД СА РОДИТЕЉИМА 

Упознавање родитеља и прикупљање података 

неопходних за сарадњу са породицом 

Током године 
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Партиципирање родитеља у раду школе  током године – записници са седница СР 

Учешће на седницама и активностима Савета родитеља током године – записници са седница СР 

Идентификовање основних васпитних проблема са којима 

се срећу родитељи 

током године кроз индивидуални рад са родитељима 

Информисање родитеља о напредовању ученика са којима 

се посебно ради 

евиденција рада стручног сарадника 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

Учествовање у раду Педагошког колегијума  током школске године – 

Записници ПК 

Извештај о резултатима анализа, прегледа и предлог одговарајућих педагошких мера Записници седница 

Наставничког већа, 

Одељењских већа;  Савета 

родитеља; Педагошког 

колегијума 

  

  

Рад у  Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Извештај о раду Тима 

Рад у  Тиму за компензаторне активности Извештај о раду Тима 

Рад у Тиму за дуално образовање Извештај о раду Тима 

Рад у тиму за пројекте Извештај о раду Тима 

Super school информативна сесија - Отварање налога и опис школе на платформи 

Израда пројектне документације 

11.10.2021. 

25.10.2021. 

Савет родитеља - Презентација о Протоколу о поступању у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

 

Школски одбор – Протокол и анализа успеха;  Записници ШО 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Успостављање сарадње са образовним , здравственим  и социјалним институцијама ОШ, СШ; Центар за социјални 

рад; Дом здравља Пожега; 

Сарадња са МУП – ом одељењем  у Пожеги Са школским полицајцем по 

потреби; 

Сарадња са НВО Форца Кроз активности Ученичког 

парламента и ВТ  

Сарадња са УЦПД Учешће у пројекту – Учимо и 

живимо демократију и људска 

права у школама 

Сарадња са Удружењем Пријатељи деце Србије - реализација радионица на тему медијске 

злоупотребе деце и писање извештаја 

 

Сарадња са Црвеним крстом Пожега - члан скупштине Црвеног крста као представник 

Техничке школе 

од августа 2022. године 
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Стручно усавршавање Извештај о стручном 

усавршавању 

Super school информативна сесија - едукација за писање пројекта 

Израда пројектне документације 

14.10.2021. 

25.10.2021. 

Састанак стручних сарадника и руководиоца тимова за заштиту од насиља 1.12.2021. 

Општински састанак спољашње заштитне мреже 8.12.2021. 

Писање текстова за сајт школе – пројекат права детета и Ученички парламент 4.2.2022. 

Инфосесија за пројекат “Унапрежени равноправни приступ и завршавање 

предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка 

‘Учимо сви заједно”  

24.6.2022. 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Програм, план, дневник рада, досије о раду са ученицима Дневник рада и досије 

ученика 

Вођење евиденције о сарадњи са родитељима, ученицима и наставницима Дневник рада и досије 

ученика 

Вођење летописа У току првог полугодишта 

Семинар “Јачање професионалне улоге психолога у школи” 6.11.2022. 

Национална платформа “Чувам те”, октобар 2021.  

Семинар “Права детета у образовању” 27-28.11.2021. 

Семинар “Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији” новембар 2021. 

Обука школских сарадника за спровођење ПИСА 2022. истраживања 28.1.2022. 

Процењивање индикатора “Права детета у образовању” 24.12.2021. 

Састанак са ШУ - спољни сарадници - насиље 11.3.2022. 

Састанак са ШУ – самовредновање 17.3.2022. 

Семинар Електронски портфолио наставника и ученика - семинар 31.3.2022. 

Семинар “Дигитална учионица” 18.4.2022. 

Етика и интегритет – семинар 29.4.2022. 

Састанак са ШУ - спољни сарадници - ИОП 11.5.2022. 

Вебинар “Унапређивање квалитета наставе и учења - посета психолога и педагога 

наставном часу” 

19.5.2022. 

Учешће на предавању “Афективна везаност у учионици” у организацији Центра за 

професионално усавршавање  

23.3.2022. 
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6.4.3 Извештај о раду библиотекара  

У просторијама школе налази се школска библиотека која располаже са фондом од 18 300 

књига. У склопу библиотеке је и читаоница намењена за рад ученика. Библиотека је радила 

сваког наставног дана од 7 до 13 часова у преподневној и од 13 до 19 сати у поподневној смени. 

 ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ НИВО ОСТВАРЕНОСТИ 

током године Набавка стручне литературе у потпуности 

септембар Набавка уџбеника и литературе за потребе наставника у потпуности 

током године Класификација и сигнирање књижничке грађе у потууности 

током године Пропагирање књиге међу ученицима и наставницима у потпуности 

током године Издавање корисницима књижничке грађе у потпуности 

током године Рад на припреми школског часописа у потпуности 

децембар Организовање и припреме програма за Савиндан у потпуности 

током године Обавештавање ученика и наставника о новим књигама у потпуности 

новембар Организовање обуке ученика у коришћењу библиотеке делимично 

током године Припреме ученика и организ. културне и јавне делатности школе делимично 

током године Обавештавање ученика о значајним културним манифестацијама у граду 

и  организовање посете тим манифестацијама 

делимично 

Мај Набавка књига за награде ученицима у потпуности 

мај, јуни Организовање годишње изложбе ученичких радова у потпуности 

током године Вођење евиденције о издатим књигама, њено унапређивање и 

јединствена  класификација 

у потпуности 

током године Вођење Летописа школе током школске године у потпуности 

јун Израда Годишњака школе на крају школске године у потпуности 

током године Праћење рада школског разгласа у потпуности 
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6.5 Извештај о раду Тимова школе 

6.5.2 Извештај о раду  Тима  за  самовредновање  

Самовредновање се налази у центру система квалитета образовања. То је поступак којим се 

вреднује сопствена пракса и сопствени рад, полазећи од анализе шта је и како урађено са циљем 

да се унапреди квалитет рада. 

 У овај процес укључени су сви актери система образовања: наставници, ученици, директор, 

стручни сарадници, чланови Школског одбора, родитељи, представници локалне самоуправе и 

представници школских власти. 

У школи у току школске 2021/2022. године вреднујемо кључну област „Настава и учење“ у 

оквиру редовног циклуса самовредновања. 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА СНЕЖАНА БУКВИЋ 

Чланови тима: 

-  Снежана Стаматовић,педагог 

-  Љиљана Танасић Лучић 

-  Милена Вучићевић 

-  Милан Поповић 

-  Ивана Пановић, председник Савета родитеља 

- Димитрије Младеновић,  

  председник Ученичког парламента 

Број одржаних састанака и датуми одржавања 

 

-  први састанак 31.август 2021. 

-  други састанак 15.октобар 2021. 

-  трећи састанак 16.децембар  2021. 

-  четврти састанак 3.март 2022. 

Планиране активности 

 Формирање Тима за самовредновање; 

 Избор области квалитета за самовредновање и израда плана 

самовредновања; 

 Избор метода за самовредновање, формулисање доказа за процену 

остварености показатеља стандарда за изабрану област квалитета, 

израда инструмената за вредновање области квалитета; 

 Посета наставним и ваннаставним активностима; 

 Анализа поступака формативног и сумативног оцењивања; 

 Обрада и анализа добијених података; 

 Израда извештаја; 

 Израда акционог плана; 

  

Тим за самовредновање школе – Снежана Буквић 

Област 

која се 

вреднује 

Изведене 

активности 

Критеријум 

успеха 

Доказ 

(документација) 

Одговорне ососбе Време 

реализацие 

Настава и 

учење 

 

 

Избор области 

квалитета за 

самовредновање и 

израда плана 

самовредновања 

Постоји план 

самовредновања 

План 

самовредновања у 

оквиру ГПР 

Тим за 

самовредновање 

31.август 

2021. 
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Доношење одлуке 

о методолошким 

поступцима који 

ће се користити у 

самовредновау 

Постоји образац 

који ће се 

користити у 

самовредновању 

Образац за 

посматрање и 

вредновање 

школског часа 

Тима за 

самовредновање 

15.октобар 

2021. 

Израда 

инструмента за 

анкетирање 

ученика и 

наставника, 

формулисање 

доказа за процену 

остварености 

показатеља и 

стандарда 

Израђени 

упитници за 

анкетирање 

ученика и 

наставника 

Упитници за 

анкетирање 

ученика и 

наставника-

електронски 

облик, чек листе 

које су коришћене 

за праћење часова 

Тим за 

самовредновање,С

нежана 

Стаматовић 

(израда упитника 

за анкетирање) 

16.децембaр 

2021. 

Обрада и анализа 

резултата 

упитника за 

ученике и 

наставнике 

Извештај анализе 

упитника 

Извештај анализе 

упитника 

Снежана 

Стаматовић 
3.март 2022. 

Анализа 

посећених часова 

Припремљени 

докази за анализу 

и процену нивоа 

остварености 

показатеља и 

стандарда за 

област квалитета 

настава и учење 

Обрасци за 

посматрање и 

вредновање 

школског часа, 

припреме за час и 

извештај анализе 

Тим за 

самовредновање 
9. мај 2022. 

Израда извештаја 

и акционог плана 

Извештај и 

акциони план 

Извештај о 

самовредновању 

Тима за 

самовредновање 

26. август 

2022. 

6.5.3  Извештај о раду тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Чланови тима за за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Зоран Јотић, директор – руководилац тима 

Љиљана Танасић Лучић, организатор практичне наставе 

Снежана Стаматовић, педагог 

Славица Тотовић, координатор за образовање одраслих 

 Ивана Пановић,председник Савета родитеља 

  председник ученичког  парламента 

 

Област рада Активност Реализатор Време Доказ о реализацији 

Развој методологије 

самовредновања у 

односу на стандарде 

квалитета рада 

установа 

- Анализа стандарда 

квалитета рада 

установа 

- Прилагођавање и 

израда инструмената за 

самовредновање рада 

школе 

ПП служба 18.11.2021. 

Записник са седнице 

НВ – Извештај о 

самовредновању  
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Коришћење 

аналитичко-

истраживачких 

података за даљи развој 

установе  

- Примена свих 

релевантних података 

из извештаја 

самовредновања и 

развојног плана школе 

у циљу развоја школе 

- Прављење акционог 

плана у сарадњи са 

Тимом за 

самовредновање на 

основу резултата 

самовредновања 

кључне области 

Постигнућа ученика  

(за школску 2020/21.) 

Тим Септембар октобар 

Извештај о 

Самовредновању 

области квалитета 

Постигнућа ученика 

 

Записници са  НВ 

Резултати анализе 

наставе на даљину и 

мере донете на НВ 

Вредновање кључне 

области Постигнућа 

ученика 

Тим за 

самовредновање 

Током школске 

године 

Извештај тима за 

самовредновање 

Давање стручних 

мишљења у 

поступцима за стицање 

звања наставника и 

стручних сарадника 

- Пријем и обрада 

захтева наставника и 

стручних сарадника у 

поступку стицања 

звања 

- давање мишљења по 

захтевима 

Тим  

Није било кандидата. 

Стимулисани 

наставници да се 

пријаве 

НВ 

Педагошки колегијум 

Праћење развоја 

компетенција 

наставника и стручних 

сарадника у односу на 

захтеве квалитетног 

васпитно-образовног 

рада, резултате 

самовредновања и 

спољашњег 

вредновања 

- Посете часовима 

- анализа посећених 

часова и предлог мера 

за унапређење 

- праћење стручног 

усавршавања 

наставника 

(унутрашњег и 

спољашњег) 

- Израда акционих 

планова за 

унапређивање 

компетенција 

наставника на основу 

резултата 

самовредновања и 

спољашњег 

вредновања 

ПП служба и 

директор 

Посећено 12 часова 

наставника у саставу 

педагог, психолог, 

директор; 

Хоризонтална посета 

часова између 

наставника; 

Контрола и праћење 

стручног 

усавршавања  

Протоколи о посетама 

часова 

Посете онлајн 

часовима 

Записници Тима за 

професионални развој 

запослених; 

Електронски 

портфолио. 

Праћење напретка 

ученика у односу на 

очекиване резултате 

- Анализа успеха 

ученика на 

класификационим 

периодима 

(упоређивање 

процента позитивног 

успеха ученика у рангу 

са прошлогодишњим) 

ПП служба, 

наставничко веће 

новембар 2021. и 

април 2022. 

 на класификационим 

периодима 

седнице наставничког 

већа 

Записници ОВ и НВ 
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6.5.4 Извештај о реализацији оперативног плана Развојног плана школе у школској 

2021/2022. 

Област Циљ Задатак Одговорна особа Докази о реализацији 

Настава и учење 

Наставници су 

оспособљени да 

ефикасно управљају 

процесом учења на 

часу 

Наставници у току 

процеса учења 

постављају задатке 

различитог нивоа 

сложености 

(диференцијација 

наставе) 

Наставници 
Протоколи о п 

посетама часовима 

Наставници усмеравају 

интеракцију међу 

ученицима и подстичу 

вршњачко учење 

Наставници 
Протоколи о п 

посетама часовима 

Наставници рад на 

часу прилагођавају 

образовно 

васпитним 

потребама ученика 

Наставник прилагођава 

захтеве  и наставни 

материјал 

индивидуалним 

карактеристикама 

ученика 

Наставници 
Протоколи о п 

посетама часовима 

Ученицима који су дуже 

време одсутни са 

наставе због болести 

омогућено је праћење 

наставе путем онлајн 

платформи 

Наставници 

У гугл учионицама 

одсутним ученицима се 

поставља материјал 

Наставници 

оспособљавају 

ученике да развијају 

вештине и 

компетенције на 

часу 

Наставници реализују 

пројектну наставу 

Наставници, 

педагог 

Наставници јелица 

миросавић, милена 

вучићевић, славица 

танасковић и драган 

ковачевић спроводили 

су пројектну наставу у 

одељењима i2 i iii6 

Поступци 

вредновања су у 

функцији даљег 

учења 

Наставници примењују 

и формативно и 

сумативно оцењивање 

Наставници 

Протоколи о посетама 

часовима, педагошке 

свеске наставника, 

евиденција о ов раду 

Наставници заједно са 

ученицма дефинишу 

критеријуме вредновања 

Наставници 
Припреме за уводне 

часове 

Наставници 

оспособљавају ученике 

да постављају себи 

циљеве у учењу 

Наставници 
Протоколи о посетама 

часовима 

Самовредновање 

кључне области 

настава и учење 

Организација, 

спровођење 

самовредновања и 

извештавање 

Тим за 

самовредновање 

Извештај о раду тима за 

самовредновање 

Образовна 

Постигнућа ученика 

Наставници својим 

активностима 

доприносе бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика 

Резултати иницијалних 

и годишњих тестова и 

провера знања користе 

се у индивидуализацији 

подршке у учењу 

Наставници 
Протоколи о посетама 

часовима 

Педагог Записница са нв 

Организовање допунске 

наставе за ученике 
Наставници 
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Додатна настава Наставници Дневник ов рада, 

Извештај о реализацији 

допунске, додатне и 

припремне наставе 

Припрема за матурски 

испит 
Наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подршка ученицима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промоција здравих 

стилова живота, 

права детета, 

заштита човекове 

околине и одрживи 

развој 

Промоција здравих 

стилова живота 

Одељенске 

старешине, 

руководиоци 

секција и тимова 

Чос, секције 

Промоција права детета 

Тим за заштиту од 

насиља, одељењске 

старешине, ментори 

вт 

Извештај раду уп, 

вршњачког тима за 

заштиту од насиља, 

тима за насиље 

Промоција заштите 

човекове околине и 

одрживог развоја 

Чланови еколошке 

секције 

Извештај о раду 

еколошке секције 

Реализација 

компензаторних 

активности за 

подршу учењу 

ученицима из 

осетљивих група 

Израда социјалне карте 

ученика првог разреда 

Одељењске 

старешине, пп 

служба, тим за 

реализацију 

компензаторних 

активности 

Евиденција у пп 

служби, извештај о 

раду тима за 

компензаторне 

активности 

Континуирани програм 

подршке ученицима 

кроз рад тима за 

реализацију 

компензаторних 

програма 

Одељењске 

старешине, пп 

служба, секретар, 

предметни 

наставници 

Записници тима за 

реализацију 

комензаторних 

активности 

Унапређивање 

компетенција 

наставника за 

препознавање ученика 

под ризиком од осипања 

и за пружање подршке 

овим ученицима 

Тим за реализацију 

компензаторних 

активности 

Предавање психолога 

на нв на тему 

“препознавање ученика 

под ризиком од 

осипања и за пружање 

подршке овим 

ученицима”, записник 

нв 

 

Реализовање  обуке 

намењене подизању 

осетљивости и 

компетентности 

наставника и стручних 

сарадника у школама за 

препознавање ученика 

изузетних способности у 

оквиру редовне наставе 

и редовних школских 

активности 

Директор 

Није реализовано у 

облику обуке, али је 

разговарано са 16 

наставника о важности 

препознавања 

одличних и даровитих 

ђака којима би била 

посвећена већа пажња 

Унапређивање рада 

секција у школи 

усмерених на развој 

предузетничке и 

финансијске 

компетенције 

ученика 

Унапређивање рада 

предузетничке секције 

Руководилац 

секције 

Извештај о раду 

предузетничке секције 

Превенција насиља у 

школи (развијање и 

Промоција националне 

платформе „чувам те“ 

Тим за заштиту од 

насиља, наставници 

Током школске године 
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остваривање 

програма обуке и 

приручника за 

оснаживање 

представника ову за 

спровођење 

превентивних и 

интервентних 

активности у 

области заштите од 

насиља и 

дискриминације, 

очувања менталног 

здравља и 

превенције ризичних 

облика понашања - 

унапређивање знања 

и вештина ученика и 

родитеља за 

учествовање у 

превентивним 

активностима 

заштите од насиља и 

дискриминације, 

очувања менталног 

здравља и 

активностима 

развијања 

безбедносне културе 

младих) 

Оспособљавање 

ученика за 

самовредновање 

личног напредовања 

Оспособљавање 

наставника за обуку 

ученика за 

самовредновање 

Тим одељењских 

старешина 

Индивидуално са 

наставницима 

Вршњачко учење Подстицање вршњачког 

учења 

Предметни 

наставници/пп 

служба 

Протокол о посети 

часовима; 

Припреме за час 

Етос 

Подстицање 

иницијативе 

родитеља за учешће 

у школским 

активностима 

Подстицање родитеља 

да активно учествују у 

животу и раду школе 

Руководиоци 

тимова 

Кроз рад тимова и 

стручних органа у 

школи 

Заједнички родитељски 

састанак  за ученике 

првог разреда 

Директор 

Ос 

31.8.2021. 

Упитник за родитеље 

свих ученика – избор 

тема за родитеље 

Пп служба Новембар 

Наставници у 

континуитету 

преиспитују 

сопствену васпитно 

образовну праксу, 

мењају је и 

унапређују 

Преиспитивање 

наставничке праксе кроз 

хоризонтално учење 

Руководоци 

стручних већа, пп 

служба 

Посете часова чланова 

тима за 

самовредновање, 

протоколи о посети 

Преиспитивање 

наставничке праксе кроз 

уважавање мишљења 

ученика 

Пп служба, 

предметни 

наставници 

Евиденција стручних 

сарадника, евалуација 

рада наставника од 

стране ученика 

Преиспитивање 

наставничке праксе на 

основу компетенција 

Наставници, 

стручни сарадници 

Протоколи о посети 

часовима 
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Набавка литературе 

за наставнике 

Анализа потреба 

наставника за стручном 

литературом 

Наставници, 

библиотекар 

Септембар 

Организовање 

научно - стручне 

конференције са 

међународним 

учешћем 

Формирање 

организационог одбора 

конференције и подела 

задатака 

Руководство школе Није реализовано 

Акредитација 

конференције 

Педагог школе 

Промотивне активности 

око конференције 

Оо конференције 

Промоција хуманих 

вредности 

Организовање 

хуманитарних акција за 

ученике, грађанство и 

колектив према 

потребама 

Колектив, синдикат, 

ђачки парламент 

Извештај о раду уп, 

извештај о раду тима за 

заштиту ученика од 

насиље 

Сарадња 

регионалног центра 

за континуирано 

образовање 

одраслих са 

локалном 

заједницом, 

компанијама, 

привредном 

комором, 

факултетима, нсз и 

са другим 

регионалним 

центрима и  

унапређивање 

запошљивости кроз 

неформалне 

програме обука и 

адекватно 

информисање о 

могућностима за 

образовање и 

запошљавање 

Укључивање свих  

партнера у креирање и 

спровођење образовних 

програма 

Тим за  каријерно 

вођење и 

саветовање ученика 

(квис), координатор 

за образовање 

одраслих 

Извештај о раду тима за 

квис и  

 координатора за 

образовање одраслих 

Промовисање 

неформалних програма 

обука – укључени 

медији 

 

Координатор за 

образовање 

одраслих 

Током школске године 

Прилагођавање 

обука и информација 

разним циљним 

групама 

(укључујући и 

родитеље, као и 

посебне групе 

корисника) 

Коришћење услуга рц за 

коо и других 

организација на које су 

упућени 

Координатор за 

образовање 

одраслих 

Током школске године 

Учешће у 

националним и 

међународним 

пројектима 

Праћење конкурса и 

аплицирање 

Тим  за пројекте Извештај о раду тима за 

пројекте 

Сарадња са школама у 

иностранству – размена 

ученика и наставника 

Није реализовани 

због отежаних 

околности 

пандемије ковид19 

 

Организација рада 

школе, управљање 

људским и 

материјалним 

ресурсима 

Рад директора 

обезбеђује 

унапређивање рада 

школе 

Директор обезбеђује 

услове да запослени 

активно учествују у 

доношењу одлука у 

циљу унапређења рада 

школе 

Директор 

Педагог 

Записници са стручних 

већа, педагошког 

колегијума, 

наставничког већа 
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Директор обезбеђује 

услове да ученички 

парламент активно 

учествују у доношењу 

одлука у циљу 

унапређења рада школе 

Директор 

Педагог 

Записници уп,савета 

родитеља и школског 

одбора  

Директор обезбеђује 

услове да савет 

родитеља активно 

учествују у доношењу 

одлука у циљу 

унапређења рада школе 

Директор 

Педагог 

Записници савета 

родитеља и школског 

одбора 

Људски ресурси су у 

функцији квалитета 

рада школе 

Запослени на основу 

резултата спољашњег 

вредновања 

самовредновања 

планирају и унапређују 

професионално 

деловање 

Наставници Извештаји и планови 

стручног усавршавања 

наставника 

  

Обука тима за 

пројекте за писање 

пројеката 

Похађање 

акредитованог семинара 

за писање пројеката – 

сви чланови тима 

Руководиоци тима Није реализовано 

Интерна размена 

знања 

Дисеминација знања са 

стручних путовања, 

семинара, обука 

Наставници, 

Пп служба 

Записници са нв, 

извештаји о стручном 

усавршавању 

наставника 

Ширење мреже 

потенцијалних 

донатора, спонзора и 

пријатеља школе 

Оснивање фондације за 

подршку талентованим 

ученицима 

Директор За савиндан и након 

републичких 

такмичења компаније 

proinženjer и carmeus 

jelendo су учествовале у 

фонду за прославу и 

награде ученицима 

 

Ширење мреже 

пословних сарадника 

школе - фирме 

Директор Обављено више 

разговора са 

различитим 

компанијама из 

окружења (ариља, 

лучана, пожеге) о 

потребама дуалног 

образовања 

Промоција хуманих 

вредности 

Организовање 

хуманитарних акција за 

ученике, грађанство и 

колектив према 

потребама 

Колектив, синдикат, 

ђачки парламент 

Хуманитарни спортски 

догађаји и хуманитарне 

журке за помоћ деци 

косова 

Сарадња 

регионалног центра 

за континуирано 

образовање 

одраслих са 

локалном 

заједницом, 

компанијама, 

привредном 

комором, 

Укључивање свих  

партнера у креирање и 

спровођење образовних 

програма 

Тим за  каријерно 

вођење и 

саветовање ученика 

(квис), 

Координатор за 

образовање 

одраслих 

  

У току школске године 
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факултетима, нсз и 

са другим 

регионалним 

центрима и  

унапређивање 

запошљивости кроз 

неформалне 

програме обука и 

адекватно 

информисање о 

могућностима за 

образовање и 

запоешљавање 

Промовисање 

неформалних програма 

обука – укључени 

медији 

Координатор за 

образовање 

одраслих 

У току школске године 

Прилагођавање 

обука и информација 

разним циљним 

групама 

(укључујући и 

родитеље, као и 

посебне групе 

корисника) 

Коришћење услуга рц за 

коо и других 

организација на које су 

упућени 

Координатор за 

образовање 

одраслих 

Извештај о раду 

координатора за 

образовање одраслих 

Анкета за ученика – 

испитивање 

задовољства радом 

школе 

Израда инструмената, 

спровођење 

истраживања, обрада и 

презентовање података, 

доношење мера за 

унапређивање 

Ппс Извештај о 

самовредновању 

Формирање актива 

општеобразовних 

предмета на нивоу 

града 

Позивање 

заинтересованих 

чланова, избор 

руководства, доношење 

плана рада, спровођење 

активности 

Заменик 

председника 

општине – особа 

задужена за 

образовно васпитне 

установе 

Није реализовано 

Изградња 

учионичког 

простора и набавка 

опреме 

Завршетак радова на 

старој школи 

Директор Радови започели 

27.06.2022. 

  Програмирање рада 

заснивати на 

аналитичко - 

истраживачким 

подацима 

Иницијално тестирање 

ученика на почетку 

школске године 

Наставници 

Руководиоци 

стручних већа 

Дневним ов рада, 

Припреме за уводне 

часове 

Извештавање 

стручних већа, 

актива и тимова 

садржи релевантне 

информације о раду 

Извештавање о раду  

стручних већа, актива и 

тимова садржи видљиве 

осврте на квалитет, 

постављене циљеве и 

задатке 

Руководиоци 

стручних већа, 

тимова и актива 

Записници стручних 

већа 

 

 

 

 

 

Глобално планирање 

наставе засновано је 

на међупредметним 

и предметним 

компетенцијама а 

оперативно 

планирање на 

исходима остигнућа 

Планирање наставе на 

предвиђеним обрасцима 

Предметни 

наставници 

Глобални и оперативни 

планови  

Оспособљавање 

наставника за 

реализацију 

Примена сазнања са 

семинара 

«самоевалуацијом до 

квалитетне школе» - 

Предметни 

наставници 

Одржан семинар кат. 

Бр. 643, наставници 

индивидуално 

примењују у настави 
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Програмирање, 

планирање и 

извештавање 

самовредновања у 

настави 

самоевалуација 

наставника 

Прилагођавање 

застарелих 

наставних програма 

савременим 

потребама наставе 

Глобално планирање 

наставе у складу са 

савременим наставним 

садржајима 

Предметни 

наставници 

Глобални планови 

наставника 

Критеријуми 

оцењивања су 

усаглашени на нивоу 

стручних већа 

Стручна већа 

усаглашавају 

критеријуме оцењивања 

на нивоу истих или 

сродних предмета 

Руководиоци 

стручних већа 

Извештај стручних већа 

 

6.5.5 Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА СЛАВИЦА ТОТОВИЋ 

Чланови тима  

 

▪ Александра Гордић 

▪ Даница Дрндаревић 

▪ Ана Ивановић 

▪ Драгана Ивановић 

▪ Снежана Полић 

▪ Драгана Продановић 

▪ Сандра Јовићевић 

▪ Слађана Вучковић 

▪ Димитрије Младеновић - представник Ученичког парламента 

▪ Душан Петровић  – представник социјалних партнера – Перфом 

Број одржаних састанака и 

датуми одржавања 

 

Одржано је 5 састанка: 

8. 9. 2021. 

29. 10. 2021. онлајн 

16. 12. 2021. 

14.02.2022.  

31.5.2022. 

 

Планиране активности 

- Подстицање наставника да креирају и изводе часове који развијају међупредметне 

компетенције 

- Сарадња са тимом за КВиС 

- Промоција предузетништва 

- Вредновање резултата  рада тима 

Остварене активности : 
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Реализоване  

активности  

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

у раду 

Начин рада/опис 

Активности 

које нису 

реализоване 

а биле су 

предвиђене 

ГПР 

Реализоване 

активности 

које нису 

биле 

предвиђене 

ГПР 

ПОДСТИЦАЊЕ  

НАСТАВНИКА ДА 

КРЕИРАЈУ И 

ИЗВОДЕ ЧАСОВЕ 

КОЈИ РАЗВИЈАЈУ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

30.8.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагошко-

психолошка 

служба 

 

 

 

 

 

Презентација педагога на 

Наставничком већу школе 

Унапређење међупредметних 

компетенција – Одговоран 

однос према здрављу 

(Свим наставницима 

прослеђена ППТ преко огласне 

табле школе) 

  

 

29.10.2021. 

Славица 

Тотовић 

Дељење материјала: 

Приручник за пројектну 

наставу и наставу на даљину 

  

новембар 

2021. 

25 

наставника  

школе 

 

Семинар: 

Пројектно оријентисана 

настава у зеленим темама и 

мултимедији (К2, П1, кат. бр. 

563, 32 сата) 

  

16.12.2021. 

 

 

 

Славица 

Тотовић и 

чланови 

тима 

 

 

 

 

 

ППТ – Настава оријентисана 

ка подстицању исхода и 

развоју компетенција код 

ученика (прослеђено свим 

наставницима школе) 

  

од децембра 

2021. до 

јануара 2022. 

Славица 

Тотовић и 

Ана 

Ивановић 

Гугл упитник за самопроцену 

заступљености МПК и 

предузетништва за ученике 

(сарадња 2 тима: Тима ОС и 

Тима за развој МПК и 

предузетништва) 
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Реализоване  

активности  

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

у раду 

Начин рада/опис 

Активности 

које нису 

реализоване а 

биле су 

предвиђене 

ГПР 

Реализоване 

активности 

које нису 

биле 

предвиђене 

ГПР 

САРАДЊА СА ТИМОМ 

ЗА КВИС 

31.8.2021. 
Чланови оба 

тима 

- Састанак са 

инструкторима из 

фирми у којима имамо 

ОП по дуалном 

образовању  

(присутни иструктори из 

Јелен Дола, Инмолда, 

Перфома, Потенс 

перфорације и  АТМ-а) 

- Састанак , 

  

 

 

од 6.9. до 

9.9.2021. 

 

 

Чланови оба 

тима  

- Потписивање Уговора 

за дуално образовање 

ученика:  послодавац- 

школа и послодавац – 

ученик (родитељ) за 23 

бравара-заваривача  

  

 

током године 

 

Чланови оба 

тима 

 

 

- Реализација 

практичне наставе и 

наставе у блоку, код 

послодаваца у складу са 

образовним профилом 

  

23. 11.2021.  

Чланови оба 

тима 

 

Подршка у развоју и 

успостављању 

Националног модела 

дуалног образовања  

(У сарадњи са ЗУОВ-ом,  

Швајцарском агенцијом 

за развој и сарадњу и 

Центром за образовне 

политике, четворочлани 

тим пратио и вредновао 

дуално образовање и 

дуалне ОП у нашој 

школи)  

  

ПРОМОЦИЈА 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
март, 2022. 

Ана 

Ивановић и 

Снежана 

Полић 

Не морате бити велики 

да бисте почели, али 

морате почети да 

бисте били велики – Зиг 

Зиглар 

(презентација за ученике 

првог и другог разреда) 

 

Попуњавање Упитника – 

Јесам ли предузетан/на 

(Упитник попунили 

ученици првог и другог 

разреда) 
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Реализоване  

активности  

Време 

реализације 

Носиоци 

активности и 

сарадници у 

раду 

Начин рада/опис 

Активности 

које нису 

реализоване а 

биле су 

предвиђене 

ГПР 

Реализоване 

активности 

које нису биле 

предвиђене 

ГПР 

ВРЕДНОВАЊЕ 

РЕЗУЛТАТА  

РАДА ТИМА 

31.5.2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Славица  

Тотовић и 

чланови тима 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

У програмима наставе и 

учења за све предмете, 

користиле су  се   методе чији 

је  резултат функционално 

знање, примењиво у 

животним ситуацијамa. 

Резултате смо видели из гугл 

упитника који су 

попуњавалин сви ученици 

школе (попунило 380 

ученика, односно 67,40 %). 

 

Остварени су   главни 

циљеви -  развијање 

међупредметних  

компетенција, као што су 

дигитална компетенција, 

комуникација, рад са 

подацима и информацијама, 

решавање проблема, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву... 

 

Констатовано је  да је план 

рада Тима одличан и да га 

треба само допунити у 

појединим сегментима за 

следећу шк. годину. 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 
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6.5.6  Извештај о раду тима са талентованим и надареним ученицима 

Идентификација талентованих и надарених ученика и примена одговарајућих метода и начина 

рада са овим ученицима представљају један од најважнијих задатака овог тима.  Надареност је 

свеукупна натпросечна способност за решавање појединих проблема који поседује одређена 

личност. У односу на друге, надарена особа брже, лакше и боље решава поједине сложене 

проблеме што је чини изнадпросечном. Таленат је даровитост у ужем смислу тј. развијена 

специфична способност која омогућава брзо и лако стицање неке вештине, као и високо 

постигнуће успеха на одређеном пољу.  

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА   ГОРАН СОФИЈАНИЋ 

Чланови тима 

 Драган Ковачевић 

 Анка Ђурић 

 Милан Поповић 

 Милка Шојић 

Број одржаних састанака 

и датуми одржавања 

Одржана су 3 састанка тима: 

 20.9.2021. године, 

 17.11.2021. године, 

 29.12.2021. године, 

 6.3.2022. године 

 25.5.2022. године 

 9.6.2022. године 

Планиране активности 

 Формирање тима и усвајање Годишњег плана рада тима за школску 2021/22. годину, 

 Откривање и идентификација даровитих ученика по областима интересовања 

 Израда плана рада са талентованим и надареним ученицима 

 Припрема ученика за такмичења 

 Организација такмичења 

 Обогаћивање програма и диференцијација курикулума (индивидуализација, ИОП за 

даровите) 

 Рад са ученицима кроз ваннаставне активности (слободне активности, секције) 

 Мотивација талентованих и надарених ученика 

 Извештај о раду тима 
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Остварене активности: 

Назив активности/циља Реализација 
Разлози за неостварење 

(одступање од) циља 

Усвајање Годишњег плана рада тима за 

школску 2021/22. годину 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Откривање и идентификација 

талентованих и надарених ученика по 

областима интересовања 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реализовано на састанку Тима 20.9.2021. 

године 

Реализовано у периоду од 20.9.2021. до 

22.12.2021. године 

Чланови настаничког већа су током 

полугодишта вршили идентификацију 

талентованих и надарених ученика и области 

у којима ученици показују таленат и 

надареност. 

Предметни наставници који су 

идентификовали талентованеученике су: 

Анђелка Василијевић, 

Драган Вујовић, 

Зоран Петровић, 

Раде Јовичић, 

Владе Веснић 

Душица Спасојевић, 

Тони Смиљанић 

Славица Танасковић, 

Јована Драшкић, 

Србољуб Стефановић 

Петар Тановић 

Верица Богићевић 

Горан Софијанић 

Драгана Продановић 

Александра Гордић 

Сандра Јовићевић 

Милка Шојић 

Ана Драгићевић 

Наставни предмети из којих ученици 

показују таленат и надареност су: 

·         машинска група предмета, 

·         енглески језик, 

·         српски језик и књижевност 

·         музичка култура 

·         спорт 

·         математика 

·         економска група предмета 

·         ликовна уметност 

  

Реализовано на састанку тима 17.11.2021. 

године 

Предметни наставници који су 

идентификовали талентоване и надарене 

ученике су планирали методе и начине рада 

са ученицима.   

  

  

  

Реализовано у периоду октобар 2021-мај 

2022. 

Предметни наставници су вршили припрему 

ученика за такмичења из области машинства, 

  

/ 

  

  

  

  

  

  

  

/ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

/ 

  

  

  

  

  

  

  

  

/ 
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Израда плана рада са талентованим и 

надареним ученицима 

  

  

  

  

  

  

  

Припрема ученика за такмичења 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Организација такмичења 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

енглеског језика, математике, стоног тениса, 

стрељаштва, одбојке, фудбала 

Ученици Техничке школе Пожега су се 

пласирали на државно првенство у 

стрељаштву. Ученик Никола Павловић је 

победио у појединачној конкуренцији. 

Екипно су заузели треће место на окружном 

и прво на општинском такмичењу. 

Дана 17. 12. 2021. ученици Вања Авдић и 

Никола Павловић учествовали су на 

Републичком такмичењу у стоном тенису, 

одржаном у Соко Бањи. 

  

Реализовано у периоду октобар 2021-мај 

2022. 

У наведеном период у школи су 

организована такмичења из стоног тениса, 

стрељаштва. 

  

Школско такмичење из математике Мислиша 

је одржано 10. марта 2022. године. Дана 08. 

04. 2022. године одржано је Републичко 

такмичење из математике за ученике 

средњих економских, туристичких и правно-

биротехничких школа у Правно-пословној 

школи Ниш. На такмичењу је учествовала 

ученица четвртог разреда Славка 

Радовановић, ментор наставник Горан 

Софијанић, и заузела 11. место од 19. 

такмичара у генерацији. 

  

На републичком такмичењу из машинства 

ученици Техничке школе освојили су 10 

пехара. На такмичењима су учествовали 

ученици: Наташа Тешић, Лука Богдановић, 

Урош Стојшић, Реља Филиповић, Огњен 

Матић, Коста Шојић, Тамара Тешић, Милан 

Вукосављевић, Ђорђе Матовић, Лазар 

Јоксимовић, Огњен Цветић. Њихови ментори 

су наставници Анђелка Василијевић, Драган 

Вујовић, Зоран Петровић, Раде Јовичић, 

Владе Веснић, 

Душица Спасојевић, Тони Смиљанић 

  

Ученица Марија Станковић учествовала је на 

републичком такмичењу из економије. Њени 

ментори су наставнице Сандра Јовићевић и 

Милка Шојић. 

  

Ученик Огњен Радивојевић учествовао је на 

републичком такмичењу из српског језика и 

књижевности, ментор је наставница Ана 

Драгићевић. 

  

Реализовано у периоду октобар-децембар 

2021. 

Од почетка октобра велики број надарених 

ученика укључио се у рад музичке секције са 

циљем да припреми музички програм за 

прославу Школске славе Светог Саве. 

Секцијом руководи наставник Србољуб 

Стефановић. У рад секције укључени су 

ученици који свирају различите музичке 

инструменте и певају у хору. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

/ 
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Рад са ученицима кроз ваннаставне 

активности (слободне активности, 

секције) 

  

  

  

  

Мотивација талентованих и надарених 

ученика 

  

  

  

  

  

Извештај о раду тима 

Ученици Техничке школе узели су учешће у 

поетско-музичком фестивалу „Пожезија“. 

Под менторством професорице Јоване 

Драшкић на фестивалу су учествовале 

следеће ученице: Анђела Митрашиновић, 

Сава Вучићевић, Недељка Грмуша, Марија 

Станковић 

  

У току маја 2022. године у школи су одржани 

спортски турнири у фудбалу (мушкарци), 

баскету 3 x 3 (мушкарци) и одбојци 

(мешовито). Учешће је узео велики број 

екипа а победници турнира су; фудбал III 2, 

баскет 3 x3 IV 1, одбојка II2 

  

Поводом дана школе 19. маја 2022. у холу 

школе постављена је изложба радова ученика 

Техничке школе на тему Дигитална графика. 

Изложба је окупила велики број излагача а 

награђени су следећи ученици: Александар 

Милошевић, Илија Матовић и Неда Арсић. 

Организатор изложбе је наставница 

Александра Гордић. 

На конкурсу Друштва школских 

библиотекара Србије на „Разгледница из 

школске библиотеке“ ученице Анђела 

Митрашиновић и Сава Вучићевић освојиле 

су прво место. 

  

На интерном конкурсу који су расписали 

Ученички парламент и Тим за заштиту од 

насиља на тему толеранције, људских и 

дечјих права, демократије, инклузије, борбе 

против насиља и дискриминације ученици IV 

2одељења су одвојили прво место (Вања 

Ђокић, Данка Дрндаревић, Лазар 

Јоксимовић, Драган Пантић, Михаило 

Милићевић, Давид Пауновић. Милан Ђекић, 

Јадранка Радовановић, Лука Богдановић, 

Марко Стевановић), друго место Нена 

Ковачевић и треће место Анђела 

Митрашиновић 

  

  

Реализује се током школске године кроз 

јавно похваљивање, кроз књигу обавештења, 

сајт школе, фејсбук и инстаграм профил 

школе и друге медије; 

  

Реализовано на састанцима тима 29.12.2021. 

године и 09. 06. 2022. године 

/ 
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6.6 Извештај о раду Тимова општег значајa 

6.6.2  Извештај о раду Тима одељењских старешина 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА ИВАНОВИЋ АНА 

Чланови тима  

 

▪ Поповић Милан 

▪ Ковачевић Драган 

▪ Миливојевић Драгана 

▪ Јовићевић Сандра 

▪ Продановић Драгана 

▪ Тансковић Славица 

▪ Спасојевић Душица 

▪ Василијевић Анђелка 

▪ Ивановић Ана 

▪ Софијанић Горан 

▪ Богићевић Верица 

▪ Смиљанић Тони 

▪ Васиљевић Нaда 

▪ Вујовић Драган 

▪ Дрндаревић  Даница 

▪ Стефановић Србољуб 

▪ Авдић  Емир 

▪ Танасић Лучић  Љиљана 

▪ Полић  Снежана 

▪ Драгићевић Ана 

Број одржаних састанака и 

датуми одржавања 

Одржано је 6 састанка: 

15. 9. 2021. 

02. 11. 2021.  

7.3.2022. 

29.3.2022. 

17.5.2022. 

9.6.2022.  

Планиране активности 

током целе године 

 

 

▪ Конституисање Тима 

▪ Израда плана рада 

▪ Упознавање нових ОС са законским актима везаним за оцењивање и владање ученика 

▪ Израда упитника и анализа социјално – породичних услова 

▪ Ажурирање списка предметних наставника са временом предвиђеним за консултације са 

родитељима 

▪  Ажурирање списка за одељењске старешине 

▪ Реализација активности у циљу превенције употребе дрога код ученика 

▪ Реализација активности у циљу превенције дискриминације,  насиља, злостављања и 

занемаривања 

▪ Радионица „Научите да учите“ 

▪ Преношење примера добре праксе 

▪ Организовање и извођење једнодневног излета на крају школске године за ученике 

(одељење) са најбољим успехом (просек одељења) на крају наставне године 

▪ Реализација тема из система одбране и заштите РС 

▪ Вредновање резултата рада;  Израда извештаја о раду тима 
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Остварене активности: 
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Реализоване активности 

које су биле предвиђене 

годишњим планом рада 

Тима одељењских 

старешина 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности и 

сарадници у 

раду 

Начин рада 

Активности 

које нису 

реализоване 

а биле су 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Реализоване 

активности 

које нису 

биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Конституисање Тима; 

Израда плана рада; 

Упознавање нових ОС са 

законским 

актима везаним за оцењивање 

владања 

ученика 

15.9.2021. 

Ана 

Ивановић, 

чланови Тима 

ОС 

Именовање чланова 

тима 

Анализа,  договор 

Подела штампаног 

материјала 

  

Израда упитника и анализа 

социјално –породичних 

услова 

септембар 

Ана 

Ивановић; 

Одељењске 

старешине 

првог 

разреда; 

Педагог 

школе 

Израда упитника; 

анализа упитника; 

организовање 

подршке и помоћи 

  

Ажурирање списка 

предметних наставника са 

временом предвиђеним за 

консултације са родитељима; 

Ажурирање списка за 

одељењске старешине 

Током 

школске 

године 

Ана Ивановић Ажурирање списка   

Реализација активности у 

циљу превенције, 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Током 

школске 

године 

Одељењске 

старешине, 

педагог; 

психолог, 

Тим з 

заштиту од 

насиља, ВТ 

Реализација 

тематских 

родитељских 

састанака; предавања 

и радионица за 

ученике 

  

 новембар 

Одељењске 

старешине, 

педагог, 

психолог, 

Тим за КВиС 

 

Израда образаца; 

обрада података 
 

Примена 

ученичких 

портфолија за 

ученике који се 

образују по 

дуалном 

образовању у 

сарадњи са 

Тимом за КВиС 

 новембар 

Одељењске 

старешине, 

педагог, 

психолог, 

секретар, 

директор 

 

Састанак, 

дискусија, 

прослеђивање 

штампаног 

материјала 

 

Упознавање са 

процедуром 

васпитних и 

васпитно – 

дисциплинских 

мера 

 
децембар - 

јануар 

Ана 

Ивановић, 

координатор 

за образовање 

одраслих 

 

Гугл упитник за 

самопроцену 

заступљености МПК 

и предузетништва за 

ученике 

(сарадња 2 тима: 

Тима ОС и Тима за 

развој МПК и 

предузетништва) 

 

 

Подстицање 

наставника да 

креирају и 

изводе часове 

који развијају 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

 март 

Ана 

Ивановић, 

одељењске 

старешине 

Састанак, 

дискусија, 

прослеђивање 

штампаног 

материјала 

 

Кодекс 

облачења 

ученика и 

наставника 
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Реализација активности у 

циљу превенције употребе 

дрога код ученика 

март 

Одељењске 

старешине, 

педагог; 

психолог 

Реализација 

тематских 

родитељских 

састанака; 

прослеђивање 

штампаног 

материјала; 

предавања и 

радионица за 

ученике 

  

Радионица „Научите да 

учите“ 

Током 

школске 

године 

Одељењске 

старешине, 

педагог, 

психолог 

Састанак, 

дискусија, 

прослеђивање 

штампаног 

материјала 

  

Реализација тема из система 

одбране и заштите РС 
април 

Одељењске 

старешине 

завршних 

разреда 

Организовано 

предавање из ове 

области за ученике 

завршних разреда 

  

Преношење примера добре 

праксе 
мај 

Одељењске 

старешине, 

координатор 

за образовање 

одраслих 

Састанак, дискусија   

 јун 

Одељењске 

старешине 

завршних 

разреда, 

Тим за КВИС 

 

Састанак,  

прослеђивање 

штампаног 

материјала (сарадња 

2 тима: Тима ОС и 

Тима за КВиС) 

 

Евиденција 

каријерног 

вођења 

Организовање и извођење 

једнодневног излета на крају 

школске године за ученике 

(одељење) са најбољим 

успехом (просек одељења) на 

крају наставне године 

јун 

Одељењски 

старешина 

одељења III-1 

Изведен излет   

Вредновање резултата рада;  

Израда извештаја о раду тима 
Јун Чланови тима 

Састанак, дискусија 

 

-Остварени су   

главни циљеви овог 

Тима – едукативна 

подршка ученицима 

и родитељима и 

пружање сваке врсте 

помоћи како би се 

проблеми 

препознали и 

елиминисали, а 

ученици стекли 

додатно 

самопоуздање и 

самопоштовање 

-Констатовано је  да 

је план рада Тима 

добар  и да га треба 

само допунити у 

појединим 

сегментима за 

следећу шк. годину. 

  

6.6.3  Извештај о раду Тима за пројекте и  међународну сарадњу 

Основни задатак Тима је давање додатног подстицаја за унапређење наставе и учења путем пројеката, 

конкурисање код донатора како би се  обезбедила неопходна средства за функционисање школе, 

унапредио образовно-васпитни рад, подигао квалитет наставе и учења, створио безбедну средину за 
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ученике, као и средину која мотивише за учење, доприноси  већој социјалној укључености, квалитету, 

размени искустава и међународној сарадњи. 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА СЛАВИЦА ТОТОВИЋ 

Чланови тима  

▪ Зоран Јотић 

▪ Ана Ивановић 

▪ Емир Авдић  

▪ Драгана Миливојевић 

▪ Славица Танасковић 

▪ Раде Јовичић 

▪ Драган Ковачевић 

▪ Драган Вујовић 

▪ Димитрије Младеновић - председник ученичког парламента 

▪ Душан Петровић – представник социјалних партнера (Перфом) 

Број одржаних састанака и 

датуми одржавања 

Одржано је 8 састанка: 

8.9.2021. 

14.10.2021.  

28.10.2021. - онлајн 

29.11.2021. 

20.12.2021. – онлајн 

26.01.2022. 

7.3.2022. 

30.5.2022.  

Планиране активности 

Реализација пројеката у школи 

Сарадња са сличним школским установама на државном и међународном нивоу 

Интерни пројекти у складу са потребама школе, на иницијативу Ученичког парламента, 

Савета родитеља или запослених 

Вредновање резултата  рада тима 
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Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Носиоци активности и 

сарадници у раду 

/опис пројекта 

Начин рада 

Активности 

које нису 

реализоване 

а биле су 

предвиђене 

ГПР 

Реализоване 

активности 

које нису 

биле 

предвиђене 

ГПР 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЈЕКАТА У 

ШКОЛИ 

 

 

Активности 

везане за  

фондацију 

Темпус -  

Еразмус+ 

 

октобар, 2021. 

 

 

 

 

 

 

октобар, 2021. 

 

 

 

23.11.2021. 

 

 

 

01. 12. 2021.  

 

 

 

 

од 6. до 10. 

децембра 2021.  

1.1.1.  Доношење 

Европског развојног   

плана   

за период од 2021. до 2025. 

Славица Тотовић,  

Зоран Јотић,  

Снежана Стаматовић,  

Љиљана Танасић Лучић,  

Емир Авдић,  

Ана Ивановић,  

Раде Јовичић,  

Славица Танасковић 

1.1.2. Доношење Еразмус 

плана  

за период од 2021. до 2027. 

год. 

Славица Тотовић 

Ана Ивановић 

Тим за пројекте школе 

1.1.3. Пријављивање 

наставника на портал e 

Twinning live  

(28 наставника пријављено) 

Раде Јовичић 

Тим за пројекте школе 

1.1.4. Састанак са  

амбасадорком e Тwinning-

а, колегиницом  Олгицом  

Спасојевић  

28 наставника је „провела“ 

кроз портал e Тwinning-а, и 

приказала могућности 

сарадње, осмишљавање и 

спровођење пројеката, 

размењивање идеја и 

примера добре праксе, 

повезивање ученика и 

обогаћивање наставе) 

Тим за пројекте школе 

1.1.5. Информативни дани 

Еразмус + 

Славица Тотовић и Ана 

Ивановић  

Састанци, 

дискусије, 

онлајн 

састанци, 

вебинари,  

попуњавање 

апликације, 

договарање...  

 

/ / 
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РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЈЕКАТА У 

ШКОЛИ 

 

Пројекат  

ЕТФ-а 

 

Од 28.9. 

2021. до 

марта 2022. 

8 недеља  

48 часова 

(непосредан 

рад са 

ученицима + 

онлајн рад у 

гугл 

учионици) 

 

Јелица Миросавић и  

Славица Танасковић  

 

Пројекат за иновацију у 

настави и учењу у 

организацији ЗУОВ-а ГИЗ-а и 

фондације ЕТФ (у оквиру 

Европске мреже за развој -

ЕТФ-а) 

+ 30 ученика образовног 

профила техничар за 

компјутерско управљање 

(ЦНЦ) машина 

У октобру 2021. године школа 

се придружила међународном 

пројекту Заједнице за 

иновације. У питању је 

пројектна настава коју су 

спроводила два тима, у два 

различита пројекта. 

Циљеви пројекта су : 

- развијање социјалних и 

комуникацијских вештина, 

- проширивање знања о 

односу човека према 

животној средини, 

упознавање са загађивањем 

ваздуха, осамостаљивање 

ученика у раду,  

Развијање личне 

одговорности за реализацију 

пројекта код ученика, развој 

одговорног става према 

коришћењу супстанци у 

свакодневном животу и у 

професионалном раду, 

препознавање, разумевање и 

примена хемијских знања у 

свакодневном животу и у 

професионалном раду при  

испитивању својстава 

материјала у лабораторији, и 

препознавању појаве и 

штетности корозије код 

металних производа.  

Пројекат „Израда итинерера 

тродневног стручног 

путовања“ (енглеска верзија 

„Let’s travel and learn’’)  је  

презентован 2. јуна 2022. год. 

у холу школе (урађени 

аранжмани и брошуре).  

Испред Заједнице за 

иновације присуствовале су 

менторке Наташа Стојановић 

и Наташа Зечевић. 

Пројекат „Киселе кише и 

челик разарају“ – резултати 

пројекта су  презентовани 2. 

јуна 2022. год. у холу школе. 

Испред Заједнице за 

иновације присуствовале су 

менторке Наташа Стојановић 

и Наташа Зечевић. 

За учешће у овом пројекту 

школа је добила опрему и 

средства у износу око 2.500 

евра. 

 

Онлајн 

састанци, 

договор, 

анализа, 

дискусија, 

вебинари,  

прикупљање 

података, 

аплицирање 

 

/ / 

„Учимо и 

живимо 

демократију и 

људска права 

у школама“ 

 

 

 

новембар 

2021.    

мај 2022.  

 

Ужички центар за права 

детета реализовао је пројекат 

„Учимо и живимо 

демократију и људска права у 

школама“ уз подршку 

Амбасаде Сједињених 

Америчких Држава у 

Београду.  

 

 

 

Радионице, 

дискусија 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 
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Пројектни тим и Техничка 

школа у Пожеги у периоду 

новембар 2021 – мај 2022. 

године спровели су дводневну 

акредитовану обуку „Права 

детета у образовању“ за десет 

наставника наше школе, 

процену стања остварености 

дечијих права, развитли 

акциони план на основу 

идентификованих недостатака 

и реализовали план са низом 

активности за промоцију, 

имплементацију и унапређење 

права детета у образовном 

систему. 

У марту 2022. је расписан 

конкурс за ученике на тему 

толеранције, дечијих и 

људских права, инклузије, 

демократије и борбе против 

насиља и дискриминације. 

Ученици су своје ставове на 

ове теме изражавали кроз 

филм, стрип, есеје, 

фотографије. 

 На Вршњачком тиму за борбу 

против насиља и Ученичком 

парламенту су изабрана три 

најбоља рада и објављена на 

сајту школе. Остале пристигле 

радове смо приказали кроз 

постере.  
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РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЈЕКАТА У 

ШКОЛИ 

 

 

RYCO пројекат у Србији 

- СУПЕРШКОЛЕ 

 

 

Октобар 

2021. 

 

 

Вршњачки тим,  

Тима за заштиту од  

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања. 

 

(Аплицирали смо за 

овај пројекат који је 

требало да траје 

наредне три године. 

Програм 

Супершколе, 

подржава размену 

200 средњих школа 

из региона, и преко 

5000 ученика као и 

обуке намењене 

наставном особљу. 

Нисмо одабрани за 

наведени пројекат. 

 

 

 

 

Састанци, 

дискусије, 

попуњавање 

апликације, 

договарање...  

 

/ / 

Пројекат  

Girls Go Circular 

Новембар, 

децембар 

2021.  

Ана Ивановић 

Сандра Јовићевић, 

 

Пројекат се, од ове 

шк. године спроводи 

у Бугарској, Грчкој, 

Мађарској, Италији, 

Пољској, Португалу, 

Румунији и Србији. 

Пројекат Girls Go 

Circular је намењен 

оснаживању 

девојчица и девојака 

у области СТЕМ 

дисциплина (Наука, 

Технологија, 

Инжењерство и 

Математика). Циљ 

овог програма је да 

приближи ученицама 

теме у области 

циркуларне 

економије и омогући 

им да кроз онлајн 

модуле развију 

предузетничке и 

дигиталне вештине. 

Наставници, А. 

Ивановић  и С. 

Јовићевић су прошли 

кроз онлајн тренинг 

и добили сертификат 

који је издао 

Европски институт 

за иновације и 

технологију.  

Школа је награђена 

са 50.000,00 дин. као 

једна од 5 школа из 

Р. Србије која је 

успешно извела 

пројекат. 

 

Радионице,  

дискусија, 

попуњавање 

апликације, 

договарање... 

  

https://www.ja-serbia.org/girls-go-circular-da-li-ste-spremni-za-projekat-godine/
https://www.ja-serbia.org/girls-go-circular-da-li-ste-spremni-za-projekat-godine/
https://www.ja-serbia.org/girls-go-circular-da-li-ste-spremni-za-projekat-godine/


Извештај о раду школе 2021/22. година 

 

Техничка школа Пожега 142 

 

 

 

 

 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Носиоци активности 

и сарадници у раду 

/опис 

Начин рада 

Активности 

које нису 

реализоване а 

биле су 

предвиђене 

ГПР 

Реализоване 

активности које 

нису биле 

предвиђене ГПР 

САРАДЊА СА 

СЛИЧНИМ 

ШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА НА 

ДРЖАВНОМ И 

МЕЂУНАРОДНОМ 

НИВОУ 

 

 

 

 

20.01.2022. 

 

 

 

11.02.2022. 

 

 

 

 

 

17.02.2022. 

директор школе, 

представници 

социјалних партнера 

и руководилац 

стручног већа 

машинске групе 

предмета 

директор школе и представник 

Инмолд пласта посетили Средњу 

стручну школу у Крагјевцу. Тема 

посете је била функционисање и 

размена искуства у дуалном 

образовању. Том приликом је 

посећена и организовано 

компанија   MIND group у циљу 

размене искустава и могућности 

сарадње 

Посећена Техничка школа у 

Ваљеву. Са директором,  

Бранком Голоускоковићем  

разговарало се о Надзорном и 

Управном одбору Заједнице 

машинских школа. 

Наш Центар савремених 

технологија посетило  20 

професора машинске групе 

предмета Саобраћајно-Техничке 

школе  из Чачка 
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ИНТЕРНИ ПРОЈЕКТИ 

У СКЛАДУ СА 

ПОТРЕБАМА 

ШКОЛЕ, НА 

ИНИЦИЈАТИВУ 

УЧЕНИЧКОГ 

ПАРЛАМЕНТА, 

САВЕТА РОДИТЕЉА 

ИЛИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Током школске 

године 

„Сви имамо исте потребе“  

Циљ ове активности био је да се код деце 

подигне свест о различитостима и да 

утичемо на развијање окружења које је 

сензитивисано за проблеме деце са 

развојним сметњама.  

https://drive.google.com/file/d/1o0tZOvUIYhb

06cBdqos6EaK4xWbpmsus/view?usp=sharing 

 „Колико познајем своја права?“ 

Осим ученика наше школе, учествовали су  

и чланови Ученичког парламента Гимназије 

„Свети Сава“. Полазна основа за дискусију 

били су резултати истраживања које смо 

спровели у средњим школама у нашој 

општини, а које је показало да деца 

недовољно знају своја права. Учесници 

дебате нису очекивали овакве резултате 

истраживања, сматрајући да су деца 

информисана о својим правима.  Значајан 

закључак дебате је да су ученици свесни 

утицаја ове теме на квалитет њиховог 

живота и да су заинтересовани да продубе 

своја знања. Из задовољства учешћем у овој 

заједничкој активности проистекао је и 

договор чланова парламента о даљој 

сарадњи и организовању заједничких 

састанака и акција.  

https://docs.google.com/document/d/1WlE1U

Q5mCowJhkcIS2KrJGYyLwLYqvHo/edit?usp

=sharing&ouid=118064021789464823283&rtp

of=true&sd=true 

Сарадња са НВО „Форца“ 

Пројекат – „Глас младих – дијалогом 

креирамо бољу будућност“ 

Ученички парламент учествовао је у 

пројекту НВО „Форца“ на тему 

омладинских политика. Представници 

„Форце“ били су гости УП више пута, 

одржана су предавања на тему начина 

функционисања парламента, испитивање 

потреба младих у нашем граду и спроведен 

је квиз на тему познавања права деце.  

Ученички парламент је за активности које је 

спровео добио 30 000 динара.    

 

састанак, 

дискусија, 

договор 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

ВРЕДНОВАЊЕ  

РЕЗУЛТАТА  РАДА 

ТИМА 

30.5.2022..5.20

22.336.2020.   

Руководилац тима и чланови тима, 

Извршена је критичка процена вредности 

рада Тима. 

Како су се активности одвијале? 

Колико смо остварили (постигли)? 

Да ли смо имали пропуста и грешака? 

Циљ нам је да унапредимо будући рад овог 

Тима. 

Проценили смо да је Тим радио добро и да 

су циљеви остварени  упркос лоших 

епидемиолошких услова током већег дела 

шк. године.  Стекли смо и нека нова 

искуства (аплицирање код фондације 

Темпус).  За  следећу шк. годину треба 

извршити бољу расподелу послова и 

задужити члана Тима који ће пратити 

конкурсе и пројекте. 

 

Анализа, 

дискусија, 

доношење 

закључака 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1o0tZOvUIYhb06cBdqos6EaK4xWbpmsus/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o0tZOvUIYhb06cBdqos6EaK4xWbpmsus/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WlE1UQ5mCowJhkcIS2KrJGYyLwLYqvHo/edit?usp=sharing&ouid=118064021789464823283&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WlE1UQ5mCowJhkcIS2KrJGYyLwLYqvHo/edit?usp=sharing&ouid=118064021789464823283&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WlE1UQ5mCowJhkcIS2KrJGYyLwLYqvHo/edit?usp=sharing&ouid=118064021789464823283&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WlE1UQ5mCowJhkcIS2KrJGYyLwLYqvHo/edit?usp=sharing&ouid=118064021789464823283&rtpof=true&sd=true
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6.6.4 Извештај о раду Тима за културну делатност  

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА СНЕЖАНА ЧИКАРИЋ 

Чланови тима Александра Гордић 

Србољуб Стефановић 

Јована Драшкић 

Ана Драгићевић 

Зоран Петровић 

Број одржаних састанака и датуми одржавања Одржана су четири састанка 

29.9.2021. 

14.12.2021. 

20.1.2022. 

21.4.2022. 

Планиране активности: - Прослава школске славе Савиндан 

- Организовање трибина у Техничкој школи 

- Организовање матурске вечери и дефиле  матураната 

- Обележавање значајних датума из националне културне 

баштине 

Остварене активности: 

Реализоване 

активности 

које су биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

тима 

Време 

реализације 

Носиоци активности и 

сарадници у раду 
Начин рада 

Активности 

које нису 

реализоване,а 

биле су 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Реализоване 

активности 

које нису 

биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Прослава 

школске славе 

Савиндан 
27.1.2022. 

Ана Драгићевић 

Србољуб Стефановић 

Снежана Чикарић 

Састанци 

Договор о избору 

текста,музике и 

теме којом ће бити 

обележена 

прослава 

    

Издавање  

школског 

часописа Звоно 27.1.2022. 
Јована Драшкић и новинарска 

секција 

Састанци, 

Договор о одабиру 

текстова, 

Штампање и 

подела часописа 

    

Организовање 

трибина у 

Техничкој 

школи 

16.12.2021. 

Снежана Чикарић и чланови 

Тима 

Урош Аћимовић 

Састанци, 

Договор о начину 

одржавања и теми 

која ће бити 

презентована 

    

Обележавање 

значајних 

датума из 

културне и 

националне 

баштине 

6.11.2021. Ана Драгићевић 

Састанци, 

Договор о 

изабраном датуму, 

Писање текста и 

читање 
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Организовање 

матурске 

вечери и 

дефиле  

матураната 

21.6.2022. 

Представници завршних 

разреда,директор,одељенске 

старешине завршних разреда 

Договор, 

Реализација 

    

6.6.5 Извештај о раду тима волонтера  

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА СРБОЉУБ СТЕФАНОВИЋ 

Чланови тима  20  ученика школе 

Број одржаних састанака и 

датуми одржавања 

Одржана су три састанка 

септембар, 

април, 

мај 

Планиране активности 

 Планиране активности 

 Доношење програма рада волонтера Техничке школе 

 Чишћење школског дворишта 

 Помоћ волонтера Техничке школе при организацији разних такмичења и утакмица 

 Едукација волонтера (као позитивна друштвена вредност – снага и ресурс школе) 

 Реализација програма и мониторинг (редовно праћење и контрола изведених 

активности) 

 Евалуација волонтерских програма 

 Обезбедити симболичне поклоне: књиге за најистакнутије, заједнички излет , карте и 

улазнице за биоскоп и сл. 

Остварене активности које 

нису планиране 

 Учешће у акцији чишћења школског дворишта узело је одељење I-1. 

 Тим волонтера је узео учешће и око организације школских турнира у: фудбалу, 

кошарци и одбојци.Ученици II-2 одељења су мају и јуну месецу имали запажену улогу 

у кординацији и реализацији турнира на нивоу целе школ 

6.6.6  Извештај о раду тима за спортске активности 

 
  

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА AНА МИЛЧАНОВИЋ 

Чланови тима Србољуб Стефановић 

Ана Милчановић 

Петар Тановић 

Број одржаних састанака и 

датуми одржавања 

Одржана су три састанка 

септембар, 

април, 

мај 

Планиране активности -Такмичење у одбојци, 

-Такмичење у кошарци, 

-Такмичење у стоном тенису, 

-Такмичење у кросу, 

-Такмичење у стрељаштву, 

-Такмичење у фудбалу, 

-Планинарење 

-Школски турнир између одењења. 
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Oстварене активности: 

Реализоване 

активности 

које су 

биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Стручног већа 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности и 

сарадници у 

раду 

Начин 

рада 

Активности 

које нису 

реализоване а 

биле су 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Реализоване 

активности 

које нису биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Стрељаштво 

 

18.11.2021. 

Пољопривредна 

школа „Љубо 

Мићић“- Пожега 

наставници Физичког 

васпитања, ученици 
учешће 

  

Стони тенис 26.11 2021 
наставници Физичког 

васпитања, ученици 
учешће 

  

Футсал 

8.2.2022. ОШ 

“Свети Ахилије“ 

Ариље 

наставници Физичког 

васпитања, ученици учешће 

  

Одбојка 

11.2.2022. 

Техничка школа“- 

Пожега 

наставници Физичког 

васпитања, ученици 
Организовање 

и учешће 

  

Рукомет 

24.3.2022. 

Машинско-електро 

техничка школа 

Прибој 

наставници Физичког 

васпитања, ученици 
учешће 

  

Планинарење 
Овчар –септембар 

Каблар - мај 

наставници Физичког 

васпитања, ученици 

Организовање 

и учешће 

 

  

Пливање 17.11.2021. 

наставници Физичког 

васпитања, ученици 
 

Није реализовано 

због 

незаинтересованости 

ученика 

 

Карате 28.01. 2022 

наставници Физичког 

васпитања, ученици 
 

Није реализовано 

због 

незаинтересованости 

ученика 

 

Школски 

турнир између 

одењења. 

мај/јун 

наставници Физичког 

васпитања, ученици 

Организовање 

и учешће 
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6.6.7 Извештај о раду Тима за маркетинг и јавну делатност   

 
  

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ – РУКОВОДИЛАЦ ВЕРИЦА БОГИЋЕВИЋ 

Планиране 

активности  

Предвиђене 

активности за 

остварење циљева 
Реализација 

Доказ 

(документација) 

Особе које су 

реализовали 

активност 

Време 

реализације 

Повећање 

информисаности 

привредних 

субјеката о 

могућности 

образовања 

радника и ђака 

у школи 

Састанци са 

директорима и 

власницима 

ДА 

Остварени контакти 

са послодавцима 

Записници 

 

Зоран Јотић 

Славица Тотовић 

Прво 

полугодиште 

Медијско 

покриће и 

представљање 

Конференције  

Промовисање 

Конференције 
НЕ 

Због пандемије и 

одлуке Кризног 

штаба 

/ / 

 

Презентовање 

школе и плана 

уписа 

ученицима 

осмих  разредa 

Основних 

школа 

Телефонски 

контактирати 

одговорне особе у 

ОШ и договорити 

термин презентације 

школе; 

ДА Реализовано 

 

 

Снежа Буквић         

Снежана Стаматовић 

Љиља Лучић Танасић 

Снежана 

Станисављевић 

Сандра Јовићевић 

април, 

мај 2022. 

 

Израда маркетиншког 

материјала - флајери; 

Осмишљени 

флајери; 

Флајери подељени 

ученицима осмих 

разреда 

Ажурирање и 

проширење  

школског сајта 

Константно уношење 

нових информација на 

сајт; 

 

ДА 

Школски сајт; 

Записник са састанка 

Тима; 

Платформа школе; 

 

Сретен Стевановић 

Зоран Јотић 

Славица Тотовић 

Слађана Вучковић 

континуирано 

 

Екстерни 

маркетинг 

школе 

Информисање 

локалне и шире 

заједнице о 

активностима, 

успесима, правцима 

развоја и 

делатностима; 

ДА 

Записник са састанка 

Тима; 

Фотографије; 

Видео-запис, Прилог 

на ТВ Пожега, РТС, 

ТАНЈУГ; ТВ ЛАВ; 

Глас западне Србије 

Директор 

школе,ОПН; 

Педагошки колегијум 

континуирано 
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6.6.8 Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације,  насиља,  занемаривања и 

злостављања и Вршњачког Тима 

Основни задатак тима је да осигура безбедне и оптималне услове за несметан боравак и учење 

ученика у школи и заштиту ученика од свих облика дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у школи и ван ње. 

Циљеви превентивних активности који се спроводе у Техничкој школи : 

1. Унапређивање безбедности ученика 

- повећање квалитета рада у школи 

- дугорочно,стицање вештина неопходних за конструктиван и ненасилан начин решавања 

конфликтних ситуација и будућих животних проблема 

- измене и допуне школских докумената и правилника 

2. Укључивање различитих учесника васпитно-образовног процеса и локалне самоуправе 

у превенцији и заштити ученика кроз наставне и ваннаставне активности; 

3. Обезбеђивање превентивне и заштитне улоге школског спорта и спортских активности 

ученика. 

 Реализоване активности: 

- Август – израда плана рада за школску 2021/22. годину; 
- Септембар – На часовима одељењских старешина ученици су упознати са Правилник о 

Протоколу поступања у установи у одговору на насиље; 
- Септембар – избор ученика за Вршњачки тим; 
- Септембар – одељењске старешине су на првом родитељском састанку информисале родитеље 

о пројекту Школа без насиља и правилима школе и поступању у случајевима употребе дрога; 
- Септембар - Радионице за први разред – „Вредности,правила и реституција“ 
- Септембар – педагог Снежана Стаматовић је у циљу процењивања безбедности u школи задала 

ученицима упитник „Школска клима и просоцијално понашање као фактори безбедности у 

школи“ 
- Септембар – новембар – Радионице на ЧОС-у „Конвенција о правима детета - упознавање“ са 

посебним освртом на електронско насиље 
- 13.9.2021. Седница Наставничког већа – психолог Сузана Гојковић презентовала је Правилник 

о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље; 
- 14.9.2021. Састанак Савета родитеља – психолог Сузана Гојковић презентовала је Правилник 

о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље; 
- Октобар - Одељењске старешине су одржале у својим одељењима радионице «Препознавање 

медијских злоупотреба», «Комуникација – појам, типови и узроци неспоразума», «Конфликти – 

конструктивно решавање конфликта»; 
- Октобар – Директор, педагог и психолог школе присуствовали су састанцима које је 

одрганизовао RYCO у оквиру пројекта Superschools. Педагог и психолог су заједно са члановима 

Вршњачког тима израдиле пројекат који је конкурисао за учешће у оквиру ове активности; 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА:  СУЗАНА ГОЈКОВИЋ 

Чланови тима: 

Зоран Јотић 

Снежана Стаматовић 

Нада Васиљевић 

Снежана Буквић 

Снежана Чикарић 

Ана Милчановић 

Ника Авдић, секретар 

Наташа Марковић, психолог у Центру за социјални рад 

Маријана Гордић,  родитељ 

Планиране активности 
Превентивне активности 

Интервентне активност 
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- 13.10.2021. На састанку ВТ урађена је радионица на тему „Нарушавање приватности и кршење 

права детета у традиционалним медијима “; 
- 18.10.2021. у холу школе ученицима је презентован филм „Између јаве и сна“ поводом 

обележавања Европског дана против трговине људима 
- 20.10.2021. На састанку ВТ одржана је радионица на тему „Нарушавање приватности и 

кршење права детета у традиционалним медијима“ 
- 2.11.2021. На састанку ВТ одржана је радионица на тему „Заштита идентитета деце у новим 

медијима“ 
- Новембар - Ученици су упознати са апликацијом НВО „Астра“ која има за циљ упознавање 

ученика са облицима ризичних понашања која особе могу довести до тога да постану жртве 

трговине људима 
- Нобембар – Психолог и 8 наставника прошли су дводневну обука на тему „Права детета у 

образовању“. Реализација активности у склопу овог пројекта под називом „Учимо и живимо 

демократију и људска права у школама“ у сарадњи са УЦПД биће реализована удругом 

полугодишту, а у реализацији ће учествовати и чланови Ученичког парламента и Вршњачког 

тима 
- Децембар - Поводом учесталог кршења правила понашања ученика II 1 спроведена је 

реституција 
- 2.11.2021. - На састанку Тима одељењских старешина психолог Сузана Гојковић 

презентовала је је Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље; 
- 3.12.2021. - састанак стручних сарадника и ученика са школским полицајцем; 
- 8.12.2021. - У пољопривредној школи одржан је састанак стручних сарадника поводом 

договора око организације општинског савета представника институција школа, Дома здравља, 

Полицијске управе и Центра за социјални рад. 
- 10.12.2021. - Састанак Савета родитеља - Извештај о закључцима општинског састанка 

поднеле су педагог Снежана Стаматовић и представник Савета родитеља Маријана Гордић; 
- 15. 12. 2021. - На састанку Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања презентован је извештај са општинског састанка. 
- Извештај су презентовали Сузана Гојковић, психолог и Снежана Стаматовић, педагог, 

директор школе Зоран Јотић и Маријана Гордић, представник родитеља, заменик председника 

СР. Током јануара и фебруара чланови Савета родитеља упознали су родитеље у својим 

одељењима са овим активностима 
- Фебруар – Наставници су прошли обуке на националној платформи „Чувам те“ 
- Фебруар и март - координатори ВТ одржали су радионице за чланове ВТ под називом 

“Партиципација“ и “Дискриминација“ 
- Март – Педагог Снежана Стаматовић је као спољни сарадник испред ШУ држала радионицу 

чија тема je било упознавање са подршком коју саветници – спољни сарадници и Школска 

управа Ужице могу да пруже школама у борби против насиља, као и упознавање са резултатима 

истраживања у Златиборском округу. Радионици је присуствовала психолог Сузана Гојковић; 
- Мај - у оквиру пројекта „Учимо и живимо демократију и људска права у школама“ 

спроведено је више активности: Одржане су по 2 радионице у 8 одељења. 
- Мај - Чланови ВТ учествовали су у конкурсу који је расписала Техничка школа у оквиру 

пројекта „Учимо и живимо демократију и људска права у школама“; 
- Мај – На Тиму одељењских старешина одржана је дебата на тему дискриминације у школама 
- Мај – наставница историје Нада Васиљевић одржала је угледни час „Положај деце кроз 

историју“ 
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- Мај - Завршна активност у оквиру пројекта биле су доделе награда ученицима који су 

учествовали на конкурсу за ученике на тему толеранције, дечијих и људских права, инклузије, 

демократије и борбе против насиља и дискриминације. 
- У оквиру реституције ученици из више одељења радили су радове које су се односили на 

различите облике насиља и поштовања правила понашања у школи. 
- На часовима одељењских старешина реализоване су радионице у складу са 

специфичностима одељења. 
- Тим за насиље сарађивао је ове године и са спољашњом заштитном мрежом (Центром за 

социјални рад, МУП-ом, Домом здравља). 
- Поводом интервентних активности одржано је 8 састанака Тима за заштиту ученика од 

насиља. 

Руководилац тима 

Сузана Гојковић 

„УЧИМО И ЖИВИМО ДЕМОКРАТИЈУ И ЉУДСКА ПРАВА У ШКОЛАМА“ 

Пројектни тим и одабране школе су у периоду јануар-мај 2022. реализовале активности из Акционог плана 

са низом активности за промоцију, имплементацију и унапређење права детета и демократије у школама. 

Активности су биле усмерене на стварање позитивне атмосфере за једнак третман све деце, активности за 

боље остваривање права на заштиту од насиља и дискриминације, имплеметацију протокола за 

препознавање и поступање у случајевима насиља и дискриминације и др. Активности су укључивале 

различите врсте активности које су реализовали ученички парламенти на наведене теме: дебате, акције, 

радионице, панел дискусије, подкасти, видео материјали, онлајн продукти који ће се дистрибуирати, 

вршњачке обуке, активности промене пракси које унапређују права и положај ученика и ученица (и/или 

деце из осетљивих група). Имплементацију Акционог плана реализовао је тим наставника и наставница и 

уз активно учешће ученика и ученица. 
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Активности: 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА СНЕЖАНА СТАМАТОВИЋ 

Назив и врста активности Кратак опис активности,  резултат, број учесника. 

Обележавање Дана борбе против вршњачког насиља 

(Први час у школи у свим одељењима је био посвећен 

дану Розе мајица; а за чланове Вршњачког тима за 

заштиту од насиља и Ученичког парламент одржана је 

радионица на тему партиципације 

Први час код сваког наставника у школи био је посвећен 

дискусији на тему вршњачког насиља. Као увод у дискусију 

ученицима је прочитана прича о томе како је настао Дан розе 

мајица, а потом су ученици износили своја мишљења и 

искуства на ову тему из окружења (25 наставника и 500 

ченика). 

Са ученицима који су чланови Вршњачког тима за заштиту од 

насиља и Ученичког парламента реализована је радионица на 

тему Партиципације чиме смо подигли свест о значају њиховог 

активног укључивања у живот породице, школе и друштва у 

целини и упознали их са техникама које могу примењивати 

приликом залагања за своја права (1 наставник, 26 ученика). 

https://youtu.be/OeZx09kgk2c 

 

Конкурс за ученике на тему толеранције, дечијих и 

људских права, инклузије, демократије и борбе против 

насиља и дискриминације 

Штампање флајера за ученике и родитеље и мајица за 

ученике 

Ученици су своје ставове на ове теме изражавали кроз филм, 

стрип, есеје, фотографије. 23 ученика и 2 наставника су узели 

учешће и одазвали се позиву.  На конкурсу 

http://tehnickaskolapozega.edu.rs/images/konkurszaucenike.pdf је 

учествовало  13 радова ученика, а на Вршњачком тиму за борбу 

против насиља и Ученичком парламенту смо изабрали три 

најбоља рада. Остале пристигле радове смо приказали кроз 

постере. 

1. награда https://youtu.be/wQjJp0k2xsA 

2.награда 

http://www.tehnickaskolapozega.edu.rs/images/II%20%20%20.jpg 

3.награда 

http://www.tehnickaskolapozega.edu.rs/images/III%20%20%20.jpg 

 Прилог са ТВ Пожега: https://youtu.be/-Q-DbiCD1Cg 

  

Радионица за чланове Ученичког парламента „Сви 

имамо исте потребе“ 

Ученицима је подигнута свест о различитостима и 

могућностима да утичемо на развијање окружења које је 

сензитивисано за проблеме деце са развојним сметњама.  

Радионицу је водила психолог, а учествовало је 15 ученика. 

 

https://drive.google.com/file/d/1o0tZOvUIYhb06cBdqos6EaK4xW

bpmsus/view?usp=sharing 

Дебата за наставнике 

На Тиму одељењских старешина одржана је дебата на тему 

дискриминације у образовању. Учествовало је 20 наставника – 

одељењских старешина, а дебату су водиле психолог и педагог.  

Водич за дебату био је правилник о ближим критеријумима за 

препознавање облика дискриминације од стране запосленог, 

детета, ученика или трећег лица у установи образовања и 

васпитања. Посебан акценат био је на забрани позивања на 

одговорност, говору мржње и дискриминацији у остваривању 

стандарда и исхода образовања и васпитања. Колеге су радо 

поделиле своја искуства на ову тему, не устручавајући се да 

помену и сутуације у којима су и сами поступили, према 

њиховој оцени, недовољно добро. Закључак је да је важно да се 

континуирано едукујемо како бисмо предупредили грешке, 

освестили их и исправили. 

Дебата на тему „Колико познајем своја права?“ у којој 

су, осим ученика наше школе, учествовали чланови 

Ученичког парламента Гимназије 

На дебати је учествовало 4 ученика Гимназије „Свети Сава“ и 5 

ученика Техничке школе, као и три наставника – 1 из Гимназије 

и два из Техничке школе. Полазна основа за дискусију били су 

резултати истраживања које смо спровели у средњим школама 

у нашој општини, а које је показало да деца недовољно знају 

https://youtu.be/OeZx09kgk2c
http://tehnickaskolapozega.edu.rs/images/konkurszaucenike.pdf
http://tehnickaskolapozega.edu.rs/images/konkurszaucenike.pdf
http://tehnickaskolapozega.edu.rs/images/konkurszaucenike.pdf
https://youtu.be/wQjJp0k2xsA%20%0d2
https://youtu.be/wQjJp0k2xsA%20%0d2
https://youtu.be/wQjJp0k2xsA%20%0d2
http://www.tehnickaskolapozega.edu.rs/images/II%20%20%20.jpg
http://www.tehnickaskolapozega.edu.rs/images/II%20%20%20.jpg
http://www.tehnickaskolapozega.edu.rs/images/II%20%20%20.jpg
http://www.tehnickaskolapozega.edu.rs/images/III%20%20%20.jpg
http://www.tehnickaskolapozega.edu.rs/images/III%20%20%20.jpg
http://www.tehnickaskolapozega.edu.rs/images/III%20%20%20.jpg
https://youtu.be/-Q-DbiCD1Cg
https://youtu.be/-Q-DbiCD1Cg
https://drive.google.com/file/d/1o0tZOvUIYhb06cBdqos6EaK4xWbpmsus/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o0tZOvUIYhb06cBdqos6EaK4xWbpmsus/view?usp=sharing
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своја права. Учесници дебате нису очекивали овакве резултате 

истраживања, сматрајући да су деца информисана о својим 

правима.  Значајан закључак дебате је да су ученици свесни 

утицаја ове теме на квалитет њиховог живота и да су 

заинтересовани да продубе своја знања. Из задовољства 

учешћем у овој заједничкој активности проистекао је и договор 

чланова парламента о даљој сарадњи и организовању 

заједничких састанака и акција. 

https://docs.google.com/document/d/1WlE1UQ5mCowJhkcIS2KrJ

GYyLwLYqvHo/edit?usp=sharing&ouid=11806402178946482328

3&rtpof=true&sd=true 

Угледни час под називом „Положај деце кроз 

историју“. 

У циљу развијања свести о томе како се положај деце у друштву 

мењао кроз историју и како се дечија права са развојем 

цивилизације све више поштују, наставница историје одржала 

је угледни час под називом „Положај деце кроз историју“. Осим 

обнављања и упознавања са историјским чињеницама на ову 

тему, наставница је представила и конкретне примере тешког 

положаја деце у прошлости на које нису остали равнодушни ни 

ученици ни наставници који су присуствовали овом часу. 

Ученици су у завршном делу часа имали задатак да напишу на 

папиру једну реч која означава шта је најважније што човек има 

у свом животу. Већина ученика, под утиском приче о деци која 

„нису имала своја права“, односно чија права нису поштована, 

написали су реч „СЛОБОДА“. 

Учествовало је 25 ученика првог разреда образовни профил 

Техничар мехатронике и 5 наставника. 

  

Број наставника који се укључио у реализацију пројекта: 4 

Број деце који се укључио у реализацију активности: 100 ученика 

Број деце који су били корисници активности: 545 - сви ученици Техничке школе  

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1WlE1UQ5mCowJhkcIS2KrJGYyLwLYqvHo/edit?usp=sharing&ouid=118064021789464823283&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WlE1UQ5mCowJhkcIS2KrJGYyLwLYqvHo/edit?usp=sharing&ouid=118064021789464823283&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WlE1UQ5mCowJhkcIS2KrJGYyLwLYqvHo/edit?usp=sharing&ouid=118064021789464823283&rtpof=true&sd=true
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7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

У току школске 2021/2022. велика пажња посвећена је планирању и програмирању наставе. 

Наставници су редовно извршавали своје обавезе. Своје индивидуалне планове и програме 

предавали су у електронској форми, јер су сви  прошли кроз информатичку обуку. 

  Извештај о раду одељењских старешина 

Годишњим програмом рада планиран је и рад одељењских старешина. Једна од најважнијих и 

најодговорнијих дужности наставника поред извођења наставног рада, јесте вршење функције 

одељењског старешине. Одељењски старешина има дужност да што успешније води одељење, 

сарађује са предметним наставницима и стручним сарадницима, заказује и води седнице 

одељењских већа, води педагошку документацију, брине о ученицима и њиховом развоју, 

сарађује са родитељима ученика, као и да обавља све текуће послове везане за успешно 

образовање и васпитање ученика. 

Сваки одељењски старешина је направио свој програм рада и унео оне садржаје који одговарају 

образовном профилу и саставу одељења. Током прегледа Књига евиденције образовно васпитног 

рада је  констатовано да су одељењске старешине реализовале план рада одељењских старешина. 

Рад са ученицима 

У раду са ученицима одељењски старешина своју улогу васпитача остварује подстицањем 

индивидуалног развоја ученика и унапређњем одељењског колектива. Задатке и садржаје у раду 

са ученицима одељењски старешина остварује на часовима одељењског старешине, одељењске 

заједнице, у времену између часова, на екскурзијама, излетима, посетама, акцијама друштвено 

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

изложбама и слично). Формирање успешне одељењске заједнице ученика у великој мери зависи 

од богатства и квалитета укупних социјалних искустава које ученици стичу кроз текуће односе у 

школи и друштвеној средини. 

  

Садржај рада Време реализације 

Упознавање ученика са организацијом  школе, подручјима рада и образовним профилима 

Упознавање ученика са правилима понашања ученика, запослених и родитеља ученика.; упознавање са 

здравствено хигијенским мерама ученика и запослених; упознавање са протоколом о поступању у 

установи у одговору на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање; избор секција 

IX 

Адаптација ученика на живот у школи. Укључивање ученика у школске активности. 

Организација одељењског колектива. Набавка уџбеника. Организација допунске  и додатне наставе 

Сусрет родитеља, наставника и ученика. Договор о узајамним очекивањима, потребама изахтевима. 

Изграђивање јединствених ставова породице и школе о васпитању ученика. 

Изграђивање свести о припадању школи и идентитету школе. 

Спровођење анкете о социјалном статусу ученика. 

Промоција Конвенције о правима детета 

X 

Методе и технике учења 

Асертивна комуникација 

Конфликти – конструктивно решавање конфликата 

Снимање односа у групи – социометријски упитник 

Креирање климе у одељењу – примена различитих метода кроз радионице XI 
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Акција: „Ученик у улози професора“ 

Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду 

Родитељски састанак – Проблеми у учењу 

Основе система одбране РС – 1.тема 

Превенција употреба дрога – вештина одупирања социјалном притиску – радионица 

Значај формирања радних навика за постизање успеха у школи 

XII 
Специфичности у савлађивању градива из појединачних предмета 

Насиље као проблем генерације; Решавање проблема на нивоу понашања: неуважавањенорми 

понашања у школи, .оштећење имовине, некоректан однос према себи, другима; 

Интензивна сарадња са педагогом  и директором школе ради подстицања активности садаровитим 

ученицима као и брига о ученицима који теже прате наставу 

I 
Родитељски састанак – Превенција проблема у понашању 

„Моја школа – школа без насиља“ —реализација радионице 

Недисциплина на часу; Изостајање ученика 

II 

Проблеми у настави. Проблеми у савлађивању појединих предмета. Учешће ученика на допунској 

настави. Узроци и последице изостајања са наставе. Оптерећеност ученика. 

Разговор о учешћу ученика у хуманитарним акцијама 

Основе система одбране РС – 2.тема 

Родитељски састанак – Комуникација са адолесцентима 

Насиље – физичко, емоционално, сексуално, електронско – предавање 

III 
Болести зависности – алкохолизам, пушење, наркоманија– радионице 

Анализа учешћа ученика у вананставним активностима 

Основе система одбране РС – 3.тема 

Проблеми везани за успешно праћење наставе 

IV 

Родитељски састанак – Безбедност деце на интернету 

Мотивација као битан услов за постизање бољег успеха у школи Организовање помоћиученицима који 

показују слабије резултате 

Основе система одбране РС – 4.тема 

Спорт и здравље. Унапређивање здравља.“Буди срећан— буди здрав“ 

V Анализа успеха ученика на другом класификационом периоду 

Анализа рада одељењске заједнице. Организовање заједничког излета и сл. 

Критички однос према вредностима израженим у мас-медијима и окружењу. 
VI 

Анализа рада одељ.Заједнице. „Да ли је разредни старешина испунио очекивања“?-анкета 

Обележавање значајних датума током године 

 Одељењске старешине од овог садржаја  праве  своје оперативне планове прилагођене  одељењу! 

Увођење садржаја обуке у школски систем Републике Србије настављан је да се спроводи у 

школској 2021/22. години. Преношење практичних знања и вештина за потребе одбране земље 
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реализоване су по темама Министарства одбране, која доприносе да ученици стекну основна 

знања о одбрани земље, сазнају своја права и обавезе у систему одбране, а пре свега развију свест 

о потреби одбране земље и значају његовања патриотских осећања. Теме су реализоване 

факултативно током четири часа одељењског старешине. Модел извођења наставе о основама 

система одбране подразумева: 

 

1. Интонирање химне Републике Србије  Боже правде; Место, улога и задаци војске Србије у 

систему безбеднести Републике Србије; Војна обавеза у РС; Радна и материјална обавеза у РС  

2. Kако постати официр војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка 

спремност – предуслов за војни позив. 

3. Служба осматрања и обавештавања; Бојни отрови, биолошка и запаљива средства; Цивилна 

заштита. 

4. Техничко тактички збор. 

 Реализација програма рада секција 

Велики број секција у школи није радио због неповољне епидемиолошке ситуације. 

Секција Задужени наставник 
Годишњи фонд часова 

планирано реализовано 

Рецитаторска Миловановић Нада 30 / 

Новинарско, литерарна Драшкић Јована 45 / 

Драмска  Драгићевић Ана, Филиповић Бисерка 45 / 

Музичка Стефановић Србољуб 30 103 

Ликовна  Гордић Александра 20 / 

Туристичка  Ивановић Драгана 30 / 

Интернет  Вучковић Слађана 30 / 

Предузетништво Ивановић Ана , Јовићевић Сандра  30 33 

Кошаркашка Тановић Петар  30 / 

Одбојкашка Милчановић Ана 30 8 

Рукометна Стефановић Србољуб 30 / 

Фудбалска Стефановић Србољуб 30 24 

Планинарско-

бициклистичка  
 Смиљанић Тони, Милчановић Ана 60 / 

Еколошка Миросавић Јелица, Јотић Зоран 30 / 

Нове технологије Авдић Емир, Поповић Милан 30 / 

УКУПНО ЧАСОВА: 500 168 

 Извештај о раду рецитаторске секције 

Чланови секције припремали су и учесвовали у прослави Савиндана. 

 Извештај о раду секције  за нове технологије  

Секција није радила. 

 Извештај о раду интернет секције 

Секција није радила. 

 Извештај о раду драмске секције   

Секција није радила. 
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 Извештај о раду музичко сценске секције 

Активности секције евидентиране су у дневнику образовно-васпитног рада. 

 Извештај о раду еколошке секције 

  

РУКОВОДИОЦИ СЕКЦИЈЕ ЈЕЛИЦА МИРОСАВИЋ 

Чланови секције: 
Јелица Миросавић 

ученици I2, I5 и II4 одељења  

Број одржаних састанака и датуми 

одржавања 

Одржанo je 7 састанака: 

 

25.11.2021.     

03.02.2022. 

28.04.2022. 

31.05.2022. 

09.06.2022. 

14.06.2022. 

16.06.2022. 

НАПОМЕНА: све реализоване активности су евидентиране у есДневнику у 

оквиру часова редовне наставе 

Планиране активности 

- Стицање знања ширих од предвиђених наставним планом и програмом 

- Проширивање постојећих и стицање нових естетских, здравствених и 

хигијенских навика 

- Подизање нивоа еколошке свести и културе код ученика 

- Уређење (естетско и хигијенско) школског простора 
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Остварене активности: 

Реализоване активности које су биле 

предвиђене годишњим планом рада 

Секције  

Време 

реализације 

Носиоци 

активности и 

сарадници у 

раду 

Начин рада 

Активности 

које нису 

реализоване 

а биле су 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Реализоване 

активности 

које нису 

биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Учешће у пројекту „Kino Klikeri” Five 

Stars организације 

- пројекција документарног филма са 

еколошком тематиком „Лед и небо“ (Ice 

and the Sky), дискусија, попуњавање 

упитника, анализа одговора и 

евалуација 

25.11.2021. 

Предметни 

наставник, 

ученици I2 

одељења 

Организација, 

реализација и 

евалуација 

активности 

- - 

Утицај киселих киша на машинске 

материјале и жива бића 

03.02.2022. - 

23.6.2022. 

Јелица 

Миросавић 

(координатор 

тима), 

Милена 

Вучићевић, 

Драган 

Ковачевић,  

ученици I2 

одељења 

Пројектна 

настава 
- - 

Уређење школског дворишта 

- сакупљање и одлагање чврстог отпада 
28.04.2022. 

Предметни 

наставник, 

ученици I2 

одељења 

Практичан 

рад 
- - 

Проблеми везани за период одрастања 

- другарство, пријатељство, 

заљубљеност и љубав 

31.05.2022. 

Предметни 

наставник, 

ученици II4 

одељења 

Радионица  - - 

Пубертет, па шта? 09.06.2022. 

Предметни 

наставник, 

ученици I5 

одељења 

Радионица  - - 

Ризично понашање и сексуално 

преносиве болести 

- HIV и AIDS 

- контрацепција 

14.06.2022. 

Предметни 

наставник, 

ученици II4 

одељења 

Радионица  - - 

Ризично понашање и сексуално 

преносиве болести 

- HIV и AIDS 

- контрацепција 

16.06.2022. 

Предметни 

наставник, 

ученици I 

одељења 

Радионица  - - 

 Извештај о раду ликовне секције  

Секција није радила. 

 Извештај о раду новинарске секције 

Чланови Новинарске секције су у 2021/2022. издали нови број школског часописа који је изашао 

на Савиндан 2022.године. 
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 Извештај о раду предузетничке секције  

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности и 

сарадници у 

раду 

Начин рада 

Активности које нису 

реализоване а биле су 

предвиђене годишњим 

планом рада 

Реализоване 

активности које 

нису биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Такмичење – 

Пословни 

изазови  - 

ивности које 

су биле 

Октобар 

2021. 

Сандра 

Јовићевић, 

Ана Ивановић 

Састанци, 

радионице, 

дискусија, 

презентације 

    

 Извештај о раду туристичке секције  

Секција није радила. 

 Извештај о раду спортских секција  

РУКОВОДИОЦИ СЕКЦИЈА: 

Кошаркашка – Петар Тановић 

Одбојкашка – Ана Милчановић 

Рукометна – Србољуб Стефановић 

Фудбалска – Србољуб Стефановић 

Планинарско-бициклистичка   Ана Милчановић и Тони Смиљанић 

Чланови секције: Ученици школе 

Број одржаних састанака и датуми 

одржавања 

 

Одржана су 3 састанка 

 

Планиране активности 

Такмичење у одбојци,  

Такмичење у  кошарци,  

Такмичење у стоном тенису,  

Такмичење у кросу,  

Такмичење у стрељаштву,  

Такмичење у фудбалу,  

Планинарење 
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Реализоване 

активности које 

су 

биле предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Стручног већа 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности и 

сарадници у 

раду 

Начин 

рада 

Активности 

које нису 

реализоване а 

биле су 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Реализоване 

активности 

које нису биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Стрељаштво 

 

18.11.2021. 

Пољопривредна 

школа „Љубо 

Мићић“- Пожега 

наставници 

Физичког 

васпитања, 

ученици 

учешће  

  

Стони тенис 26.11 2021 

наставници 

Физичког 

васпитања, 

ученици 

учешће  

  

Футсал 

8.02.2022. ОШ 

“Свети Ахилије“ 

Ариље 

наставници 

Физичког 

васпитања, 

ученици 

учешће  

  

Одбојка 

11.02.2022. 

Техничка школа“- 

Пожега 

наставници 

Физичког 

васпитања, 

ученици 

Организовање и 

учешће 
 

  

Рукомет 

24.3.2022. 

Машинско-електро 

техничка школа 

Прибој 

наставници 

Физичког 

васпитања, 

ученици 

учешће  

  

Планинарење 
Овчар –септембар 

Каблар - мај 

наставници 

Физичког 

васпитања, 

ученици 

Организовање и 

учешће 

 

 

  

Пливање 17.11.2021. 

наставници 

Физичког 

васпитања, 

ученици 

 

Није реализовано 

због 

незаинтересованости 

ученика 

  

Карате 28.01. 2022 

наставници 

Физичког 

васпитања, 

ученици 

 

Није реализовано 

због 

незаинтересованости 

ученика 

  

Школски турнир 

између одењења. 

  

  

мај/јун 

наставници 

Физичког 

васпитања, 

ученици 

Организовање и 

учешће 
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 Извештај о раду ученичког парламента 

Ученички парламент представља једну формалну и закониту институцију, где ученици заједничким 

доношењем одлука могу да покушају да се изборе за своја права, да школу начине пријатнијим местом за 

боравак, да својим радом, трудом и идејама покушају да промене нешто што би ишло у корист свим 

ученицима наше школе. 

Парламент чине по два представника из сваког одељења од првог до четвртог разреда. Парламент се бира 

сваке школске године и има председника. Представници не морају нужно да буду председник и секретар 

одељења, већ то може да буде сваки ученик за кога одељење сматра да ће најбоље бранити њихове идеје, 

мишљења и жеље. 

РУКОВОДИЛАЦ СУЗАНА ГОЈКОВИЋ 

Чланови: 

Председник ученичког парламента: Димитрије Младеновић 

Заменик председника: Ангелина Симовић 

Огњен Радивојевић  

Лука Цвијовић        

Милош Миловановић  

Ивана Диковић  

Јована Полић  

Наташа Опасињски  

Кристина Сарван  

Лука Шуљагић  

Иван Кораћ  

Кристина Јовановић 

Тамара Тешић 

Немања Лађевац 

Богдан Симеуновић  

Лука Миловановић  

Милорад Матовић  

Марта Станишић  

Андреа Јашић  

Лука Ђедовић  

Алекса Чуповић  

Јован Штуловић  

Матија Рајковић 

Теодора Ђурић 

Стефан Марић  

Лазар Марић  

Маријана Станојевић  

Милица Ружић  

Сава Вучићевић 

Анђела Митрашиновић  

Димитрије Младеновић 

Страхиња 

Данка Дрндаревић  

Вања Ђокић  

Анђела Бабић  

Ангелиа Симовић  

Јелена Чворовић 

Ивана Лађевац 

Број одржаних састанака и датуми 

одржавања 
Одржано је тринеаест састанака.   

Планиране активности 

1.Верификација мандата чланова Ученичког парламента 

2.Избор председника, секретара и записничара Ученичког парламента 

3.Усвајање правилника о раду Ученичког парламента 

4.Спровођење акција за унапређење школског живота 

5.Организација акције ''Ученици у улози професора'' 

6.Учешће у хуманитарним акцијама 

7.Организовање трибина, јавних часова, културних манифестација 

8.Организовање излета и спортских манифестација 

9.Акције доприноса развоја локалне заједнице 
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        Остварене активности: 

10.Давање предлога стручним органима школе о неким значајним питањима 

за рад школе 

11.Разматрање односа и сарадње ученика и наставника и стручног сарадника 

12.Сарадња са тимом за инклузивно образовање 

13.Сарадња са Ученичким парламентима других школа 

14. Спровођење активности у циљу превенције употребе дрога код ученика 

15. Сарадња са вршњачким тимом за заштиту од насиља, дискриминације, 

злостављања и занемаривања 
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Реализоване активности које 

су биле предвиђене годишњим 

планом рада Стручног већа, 

Тима/ Секције ... 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности и 

сарадници у 

раду 

Начин рада 

Активности које 

нису 

реализоване а 

биле су 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

Реализоване 

активности 

које нису биле 

предвиђене 

годишњим 

планом рада 

-Верификација мандата чланова 

Ученичког парламента 

-Избор председника, секретара и 

записничара Ученичког 

парламента 

-Усвајање правилника о раду 

Ученичког парламента 

септембар 
Чланови 

парламента 

Састанак, 

дискусија, 

договор 

  

Спровођење акција за 

унапређење школског живота 

Током 

школске 

године 

Чланови 

парламента,   

Састанак, 

договор, 

организовање 

акција 

  

 
Новембар 

2020. 
  

Организација 

акције ''Ученици 

у улози 

наставника' 

(због распуста) 

 

Учешће у хуманитарним 

акцијама 

 

Током 

школске 

године 

Директор, 

наставници, 

ученици 

Прикупљеним 

новцем  су 

купљени 

пакетићи за децу 

из удружења 

ОСИ  

  

Организовање трибина, јавних 

часова, културних 

манифестација 

-Организовање излета и 

спортских манифестација 

- Сарадња са Тимом за 

инклузивно образовање 

Током 

школске 

године 

Ученички 

парламент, 

психолог 

Организовање 

дебате за 

Ученичке 

парламенте 

средњих школа, 

Предавање на 

тему 

Инклузивног 

образовања 

  

Акција доприноса развоја 

локалне заједнице 

 

Током 

школске 

године 

Ученички 

парламент, Форца 

Учешће на 

семинару на 

тему унапређења 

културног 

живота младих у 

граду 

Оснивање ПОЗ-а 

Учешће у 

волонтерским 

акцијама у граду  

  

Давање предлога стручним 

органима школе о неким 

значајним питањима за рад 

школе 

Током године 

Председник и 

заменик 

парламента, 

стручни органи 

школе 

Састанци 

стручних органа, 

дискусија 

  

Разматрање односа и сарадње 

ученика и наставника и стручних 

сарадника 

Током године 

Председник и 

заменик 

парламрнта, 

психолог 

Састанци, 

анализа, 

дискусија 

  

Сарадња са Ученичким 

парламентима из других школа 
  

Дебата у 

ораганизацији УП 

Техничке школе  

Састанци, 

договор, дебата 
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Спровођење активности у циљу 

превенције дрога код ученика 

током 

школске 

године 

одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадници, 

директор школе, 

Тим одељењских 

старешина 

припремљени 

материјали-

стручни 

сарадници 

  

Сарадња са Вршњачким тимом 

за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Током 

школске 

године 

Чланови ВТ и 

Парламента 

Састанци, 

договор 
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Ученички парламент спровео је бројне активности у току школске 2021/22. године. На првом 

састанку парламента за председника је изабран Димитрије Младеновић, а за његовог заменика 

Ангелина Симовић. 

И ове године Ученички парламент остварио је сарадњу са НВО „Форца“. У оквиру те сарадње 

одржано је више састанака на којима су представници ове невладине организације били наши 

гости. Они су као реализатори пројекта који се бави омладинским политикама желели да покрену 

наше ученике да својим идејама и активностима допринесу побољшању квалитета живота 

младих у нашем граду. Иван Бјелић је испред ове организације, а као ученик који је успешно 

учествовао у раду парламента наше школе док је био њен ђак, припремио презентацију на тему 

рада УП и говорио ученицима о томе како својим ангажовањем могу допринети раду парламента. 

Чланови парламента су у својим одељењима одржали презентације на тему рада УП како би 

упознали вршњаке са својим радом и начином на који се сви могу посредно укључити у рад 

парламента. Наши ученици Анђела Митрашиновић и Димитрије Младеновић учествовали су у 

снимању омладинске радио емисије у којој су говорили о свом утиску о приликама младих да се 

образују и учествују у друштвеном животу. Представници УП Анђела Митрашиновић, Лука 

Миловановић и Ђорђе Јотић присуствовали су и предавању у просторијама „Форце“, као и 

дводневној радионици у Врњачкој бањи. За активности које су реализоване у склопу пројекта 

НВО „Форца“ је уплатила УП 30 000,00 динара на рачун школе. Ученици су имали и радионицу 

чија тема је била оснивање ПОЗ-а (Пожешке омладинске заједнице) на којој им је представљен 

начин на који би требало да функционише заједница, испитане њихове жеље и потребе које се 

тичу нашег града и објашњено им на који начин могу дати свој допринос ПОЗ-у. УП организовао 

је акцију прикупљања новца за куповину пакетића за децу која су чланови удружења ОСИ, а 

учествовали су у куповини и додели пакетића. 

У оквиру пројекта под називом „Учимо и живимо демократију и људска права у школама“ који 

реализује Aмеричка амбасада у сарадњи са Ужичким центром за права детета одржане су  

радионице на тему партиципације, дискриминације и инклузије. Спроведено је и истраживање 

под називом „Колико познајем своја права?“ које је имало за циљ да испита колико ученици 

средњих школа на територији општине Пожега познају своја права. Након анализе резултата 

истраживања организовали смо дебату у којој су, осим представника нашег УП, учествовали и 

представници УП Гимназије „Свети Сава“. Закључак ове активности јесте да ученици недовољно 

знају права деце, као и начине на које та права могу остварити. 

  

Координатор Ученичког парламента 

                                                                                              Сузана Гојковић 
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 Извештај о раду Ученичке задруге  

Ученичка задруга није формирана. Секретар, Ника Авдић и шеф књиговодства, Бранка Вучковић 

су прошле  обуку о оснивању ученичке  задруге, али је због компликованих процедура одложен 

почетак рада задруге.   

 Извештај о екскурзијама ученика 

ИЗВЕШТАЈ СА ИЗВЕДЕНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ – СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА – У ВРЕМЕНУ ОД 18.4. ДО 21.4.2022. ГОД. 

На основу Плана и програма Техничке  школе, прихваћеног на Наставничком већу и Савету 

родитеља изведена је екскурзија за матуранте четврте године, као и за завршне разреде треће 

године. Планиран је обилазак Северне Македоније. 

Екскурзија Техничке школе је изведена у периоду од 18.4.2022. год. до 21.4.2022. год.  На 

екскурзију су кренула 127 ученика, 6 професора, 2 туристичка водича и лекар . Одељење III3
 
( 5 

ученика – одељењски старешина Нада Васиљевић), III4 ( 8 ученика – одељењски старешина и 

вођа пута Драган Вујовић), IV1
 
( 29 ученика – одељењси старешина Емир Авдић ), IV2 ( 27 

ученика – одељењски старешина Љиљана Танасић Лучић ), IV3
 

( 27 ученика –одељењски 

старешина Снежана Полић ), IV4 ( 31 ученик – одељењски старешина Ана Драгићевић). 

Преглед по данима : 

18.4.2022. - понедељак 

 Саобраћајна полиција је прегледала аутобус и потребну документацију. Директор школе је 

поздравио и испратио ученике и професоре. Пошли смо у  04,00 часова.                                                                                                                                                           

Током путовања су прављене дуже или краће паузе, на за то предвиђеним местима. Обзиром да 

су ученици путовали током дана, били су у могућности да се упознају са  природним лепотама 

сопствене земље и Македоније. По доласку у Скопље обишли смо град са локалним водичем: 

тврђаве Кале, одакле се пружа предиван поглед на град, након чега смо прошли кроз Стару 

чаршију, који датира још из османских времена. Следи прелазак реке Вардар преко древног 

Каменог моста, а затим уз обалу реке разгледање моста Око, Археолошког музеја, Филхармоније, 

до главног градског Трга Македонија, где се налази статуа коњаника (Александар Велики) шетња 

до куће Мајке Терезе, затим Врата Македоније (Славолук)... У Скопљу један аутобус је имао 

мањи квар, тако да је агенција послала други аутобус. У вечерњим сатима смо стигли у Охрид и 

смештени у хотел „ Чинго “. 

19.4.2022. - уторак 

Након доручка кренули смо у преподневни обилазак града са локалним водичем: црква Свете 

Софије, црква Светог Пантелејмона, Амфитеатар који ће нас вратити у давна времена, прелепа и 

живописна црква Св. Јована Канеа одакле се пружа незабораван поглед на Охридско језеро и град 

Охрид. Приликом боравка у Амфитеатру ученица је отпевала пар песама.  Након тога имали смо  

једночасовно крстарење језером. Након крстрења одлазак до оближњег туристичког бисера 

Охридског језера Струге где смо се шетали пешачком зоном градића начичкану продавницама и 

посластичарницама, као и одлазак до места где из језера извире река Црни Дрим. Након повратка 

у Охрид имали смо слободно време за шетњу по граду. 

20.4.2022. - среда 

Преподневна краћа вожња до чувених Биљаниних извора. Наставак путовања уз источну 

туристички валоризовану обалу језера. Долазак и обилазак Залива Костијуархеолошког 

комплекса из праисторијског доба, које кроз реконструкцију сојеница приказује насеобину из тог 
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времена. Наставак путовања према манастирском комплексу Свети Наум, најпосећенију 

знаменитост у Охридској области. Невероватна архитектура и дивна локација никада вас неће 

оставити равнодушним. У манастирском комплексу имали смо слободно време за шетњу и 

разгледање. По повратку у хотел имали смо вечеру и слободно време. 

21.4.2022. - четвртак 

Одјава из хотела и полазак за Битољ. Обилазак овог прелепог и чувеног града о коме су певане 

многе песме. Шетња централном градском зоном са репрезентативним грађанским палатама из 

19. века. Обилазак џамије Исак челеби из 16. века са мунаром високом скоро 50 метара и великом 

куполом. Поред њега, налази се велики Безистан, наткривена пијаца на којој се трговало свилом 

и другим тканинама и свим могућим другим драгоценим добрима. Прелазак реке Драгор и 

одлазак у парк којим доминира Кула са сатом из 17. века, шетња најлепшом улицом Македоније 

Широким Сокаком... након слободног времена полазак следи вожња до Врања. Обишли смо 

Музеј Боре Станковића и  након одмора наставак путовања ка Пожеги. У Предејанама смо имали 

организовану вечеру. У Пожегу смо дошли у 00.45. 

  

У Пожеги нас је сачекао директор Зоран Јотић.  

-  Све претходне припреме у вези са извођењем екскурзије урађене су у складу са правилником о 

извођењу екскурзије. 

-  Ученици и наставници су се придржавали правила понашања која предвиђа правилник о 

извођењу екскурзије. 

-  Организатор путовања агенција "Fantast- Tourist" Нови Сад у потпуности је реализовала 

понуђени програм путовања. 

-  Аутобуси  Cosmopolis travel doo и Radojević doo које је ангажовала агенција испуњавали су све 

техничке и формалне услове. 

-  Возачи су били нељубазни и непрофесионални. 

-  Водичи су  професионално обавили свој део посла , били су  увек са ученицима и добро су 

сарађивали са вођом пута и са одељењским старешинама. 

-  Смештај у хотелу био је одговарајући, собе су биле простране и чисте. За наредне генерације 

предлажемо да се поведе рачуна да у делу где су ученици буду и одељењске старешине. 

-  Особље у хотелу било је јако љубазно. 

-  Доручак и вечера организовани су на време, храна добра . 

-  Екскурзија је реализована у предвиђеном времену.  

-  Ученици школе понашали су се пристојно на свим локалитетима. У самом хотелу дошло је до 

инцидента јер је ученик вербално напао професорку. 

-  Директор школе је био у сталном телефонском контакту са наставницима у Македонији. 

-  Сарадња са колегама који су водили екскурзију је била на највишем нивоу. 

-  Лекар Дејан Чуквас показао је пуну професионалност, био је увек присутан и доступан 

ученицима. 

-   У потпуности су реализовани постављени циљеви и задаци екскурзије па се екскурзија 

оцењује веома успешном. 

 

У Пожеги,                                                                                                   Вођа пута 

27.4.2022.                                                                                                    Драган Вујовић 
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8.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА И 

ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

8.1 Извештај о реализацији програма унапређивања образовно васпитног рада 

Назив активности облик активности носилац време реализације докази 

Планирање и програмирање 

васпитног рада и вредновање 

остварених резултата 

израда годишњег 

програма 
педагог септембар 

ГПР, записници 

са седница НВ 

Учешће ученика и родитеља у 

изради правила понашања 

ученика 

одељењска заједница 

седнице СР 

одељењски 

старешина; СР 
септембар 

Књига евиденције 

ОВ рада, 

записници са 

ЧОС 

Развијање и неговање хуманог 

односа према другим људима 
Акције давалаштва крви 

Активиста Црвеног 

крста 
током године  

Здравствене потребе, стања и 

здравствена заштита у 

епидемиолошким условима 

живота 

систематски прегледи 

ученика и чланова 

колектива 

Лекар ДЗ септембар/октобар 

Здравствени 

картони ученика; 

систематски 

преглед за 

запослене; 

Здравствене потребе, стања и 

здравствена заштита 

стоматолошки прегледи 

ученика 

одељенски 

старешина 

стоматолог 

током школске 

године 
 

Адолесцентско сексуално и 

репродуктивно здравље 
Предавања, разговори 

стручњаци за дате 

теме 
током године  

Превенција употребе дрога код 

ученика 

Предавања, радионице, 

трибине, родитељски 

састанци 

Наставници, стручни 

сарадници, 

родитељи, ученици 

током године 
Записници са 

ЧОСа 

Култура дујалога, 

флексибилност у опхођењу 

Час одељењског 

старешине 

разредни 

старешина 
новембар  

Развијање и неговање 

културних и радних навика 

Час одељењског 

старешине 

разредни 

старешина 
током године  

Контрола сексуално 

преносивих болести 
Предавања, разговори 

стручњаци за дате 

теме 
током године 

није реализовано 
Поремећаји исхране Предавања, разговори 

стручњаци за дате 

теме 
током године 

Болести зависности Радионице стручно лице током године 

Вршњачки тим за заштиту од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Радионице 
Тим за ЗН 

ПП служба 
током године 

Извештај о раду 

тима 

Вршњачки тим за КВИС Радионице, акције Тим за КВИС током године 
Извештај о раду 

тима 

Тим волонтера ТШ Радионице, акције 

Тим за КВИС 

Србољуб 

Стефановић 

током године 
Извештај о раду 

тима 

Тим за културну делатност 

школе 

Музичко сценски 

наступи, књижевне 

вечери... 

Тим 

Србољуб 

Стефановић 

током године 
Извешштај о раду 

тима 

Обележавање еколошке недеље 

и одржавање еколошких акција 
еколошка секција проф. Биологије током године 

Извештај о раду 

еколошке секције 
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Едукација – промоција 

хуманитарних вредности 

Презентације, 

предавања, радионице 

Активисти Црвеног 

крста, 

УП 

Током године 
Извештај о раду 

УП 

8.2 Извештај о раду тима за подршку ученицима из осетљивих група и прилагођавање 

школском животу 

Чланови тима за подршку ученицима из осетљивих група и прилагођавање школском животу 

Милка Шојић– руководилац тима 

Милан Поповић 

Драган Ковачевић 

Драгана Миливојевић 

Сандра Јовићевић 

Драгана Продановић 

Зора Матић 

Весна Стефановић 
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Време реализације Активности, теме, садржаји Начин реализације Носиоци реализације / 

докази 

АВГУСТ 

Израда акционог плана за 

2021/2022.годину и подела активности 

Састанак тима Чланови тима, управа 

школе / ГПР, записници о 

раду тима 

СЕПТЕМБАР 

Заједнички родитељски састанак/ 

директор, родитељи, чланови 

одељењских већа 

Организација рада у епидемиолошким 

условима 

штампани позиви 

родитељима, одржавање 

родитељских састанака 

Директор, одељењске 

старешине, предметни 

наставници, 

Чланови тима / Дневник 

евиденције образовно-

васпитног рада 

  

  

Упознавање ученика првог разреда са 

правилима понашања и доношење 

заједничких правила 

ЧОС Одељењске старешине 

Помоћ ученицима при набавци 

половних уџбеника 

испитивање потреба 

ученика, прикупљање и 

дистрибуција уџбеника 

Чланови тима 

Прилагођавање простора ученицима 

са сметњама у развоју 

Упућивање на распоред 

часова, просторија, 

пружање помоћи у 

просторном сналажењу, 

испитивање потреба, 

прилагођен распоред 

Директор,Чланови тима, 

одељењске старешине, 

предметни наставници  

Анкетирање ученика ради формирања 

школских секција 

Израда упитника за 

ученике; 

Анализа података; 

Формирање секција 

Унос у ГПР 

Педагошко психолошка 

служба  

Упознавање са службама и секцијама 

које постоје у школи 

Презентовање  

информација на 

заједничком родитељском 

састанку, на ЧОС, огласна 

табла 

  

Чланови тима, одељењске 

старешине 

Идентификовање специфичних 

потреба ученика 

посматрање, интервјуи, 

разговори на ОВ 

наставници, одељењске 

старешине, пп служба 

 
Прикупљање података о социјалном 

статусу ученика 

Анкетирање ПП служба 

Одељењске старешине 

ОКТОБАР 

Укључивање нових ученика у 

вананаставне активности ради бољег 

уклапања у окружење 

  

мотивисање ученика за 

учешће у активностима; 

јачање међуљудских односа 

на ЧОС 

  

Чланови тима и 

руководиоци секција 

  

Политика КВиС-а на тему 

запошљивости младих из осетљивих 

група  

У сарадњи са ЛЗ 

организовати обуке и 

запослити младе из 

осетљивих група 

Чланови тима за подршку 

ученицима из осетљивих 

група и тима за КВиС 
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ТОКОМ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

  

Мотивација  родитеља да се укључе у 

школски живот и помогну у 

превазилажењу проблема везаних за 

прилагођавање ученика новој средини 

  

Реализација акција у 

сарадњи ученика, родитеља 

и наставника 

  

  

Чланови тима, 

одељењска већа 

ФЕБРУАР 

Анализа рада тима у претходном 

периоду и договор о активностима у 

наредном периоду 

  

Састанак тима 

  

  

Чланови тима, 

Управа школе 

ТОКОМ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

Сарадња са тимом за подршку 

ученичком парламенту, са тимом за 

борбу против насиља, Тимом за 

инклузију 

Састанак тимова, 

реализација активности 

Чланови тима 

ЈУН, ЈУЛ 
Анализа реализације плана тима за ову 

школску годину – припрема извештаја 

Састанак тима Чланови тима, 

Управа школе 

8.3 Извештај о раду Tима за каријерно вођење и саветовање 

Тим за каријерно вођење и саветовање оспособљава ученике да преузму одговорност за сопствену будућност и да 

стекну додатна знања о себи и својим способностима и могућностима.  Дајемо информације о променама на тржишту 

рада, о захтевима одређених  професија и врстама образовања које до њих доводе, о знању и видовима образовања 

и могућностима у каријери, упознавању са светом рада. 

Наставници чланови Тима за каријерно вођење и саветовање су: 

·         Сандра Јовићевић, руковидилац тима 

·         Ана Ивановић 

·         Снежана Полић 

·         Драгана Ивановић 

·         Мирјана Паповић 

·         Слађана Вучковић 

Ученици чланови вршњачког Тима за каријерно вођење и саветовање су: 

·         Сања Секулић III-5 

·         Маријана Станојевић III-5 

·         Исидора Матовић IV-4 

·         Невена Пантовић  IV-4 

·         Стефан Јордовић IV-3 

·         Ана Кабаница IV-3 

·         Тијана Илић II-4 

·         Драгослав Шојић II-4 

·         Сара Јанковић III-6 

·         Нена Ковачевић III-6 

Тим за каријерно вођење и саветовање одржао је три састанка у току школске године: 

·         06. септембар 2021. 

·         02. новембар 2021. 

·         03. јун 2022. 
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 У складу са планираним активностима, а имајући у виду прилагођене услове због еподемиолошке ситуације задаци 

Тима  за каријерно вођење и саветовање су остварени на нивоу који је био остварив по плану у овој школској години. 

У наредној табели су дате све реализоване активности као и оне које нису. 

Област рада Активности Циљ Исход 
Циљна 

група 
Ресурси/KO 

Реализов

ано/ 

нереализ

овано 

Праћење и 

евалуација 

 

Каријерно 

информиса

ње 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каријерно 

саветовање 

Повезивање 

са пословном 

заједницом 

Израда и 

усвајање 

годишњег 

плана рада 

Тима за  

каријерно 

вођење и 

саветовање 

Утврђивање 

динамике и 

активности 

Тима за 

КВиС 

Детаљно 

разрађен 

план 

активности 

Тима за 

КВиС 

- Тим за 

КВиС 

-

Управни 

органи 

школе 

-   Извештај о 

раду тима за 

претходну 

годину 

-   Тим за КВиС 

 

ДА 

Септ 

2022. 

- Координатор 

тима кроз 

записнике са 

састанака 

тима 

Разговор са 

ученицима 

првих 

разреда на 

тему   Како 

видим себе у 

изабраном 

занимању 

Стицање 

општег 

утиска о 

томе колико 

је ученика 

изабрало 

жељено 

занимање 

Идентифико

вани 

ученици који 

се проналазе 

у изабраном 

занимању и 

помоћ онима 

који 

размишљају 

о промени 

смера 

Ученици 

првих 

разреда 

-Одељењске 

старешине 

- Сузана Арсић 

- Снежана 

Стаматовић 

ДА 

- записници са 

ЧОС-а 

- 

индивидуални 

рад са 

педагошко- 

психолошком 

службом 

Пружање 

информација 

о свету рада 

и 

образовања 

и потребама 

тржишта 

рада кроз 

дистрибуциј

у штампаног 

и 

електронско

г материјала 

Развој 

интересовањ

а и 

сазревање 

професионал

ног 

интересовањ

а појединца 

Ученици су 

оспособљен

и да сами 

трагају за 

информација

ма које су им 

потребне за 

даље 

развијање 

каријере 

Ученици 

родитељ

и 

-Тим за КВиС, 

одељењске 

старешине 

- НСЗ, 

факултети, 

КЗМ, НВО... 

- електронске 

адресе 

Делимич

но 

(кроз 

интернет 

и ФБ 

страницу, 

Каријерн

у инфо 

таблу) 

- записници са 

ЧОС-а 

- Летопис 

школе 

- Извештај о 

раду Тима за 

КВИС 

Пружање 

помоћи 

школама у 

окружењу  

око 

активности у 

области  

КВиС -а 

Ширење 

добре праксе 

Наставници 

школа 

оспособљен

и за 

спровођење 

активности 

КВиС-а 

Наставн

ици 

школа 

Тимови за 

КВиС школа на 

Златиборском и 

Моравичком 

округу 

НЕ / 

Практична 

настава 

ученика у 

фирмама 

Упознавање 

и 

извршавање 

радних 

задатака  у 

фирмама 

Ученици 

извршавају 

једноставниј

е радне 

задатке у 

фирмама 

Ученици 

ТШ 

-Ученици 

-Наставници 

практичне 

наставе 

- Фирме 

- Координатор 

ПН 

Током 

школске 

године 

према 

плану 

координа

тора ПН 

Извештај 

организатора  

за практичну 

наставу, 

Дневник 

праћења ПН 

Организовањ

е посета 

матураната 

Техничке 

Упознавање 

ученика са 

начином 

функционис

-остварена 

посета 

Машинском 

- 

Ученици 

Ученици 

Одељенске 

старешине 

ДА -  / 
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школе  

високошколс

ким 

установама 

ања 

факултета и 

са 

студентским 

животом 

факултету у 

Краљеву 

 

завршних 

разреда 

Представници 

факултета 

 

Дан 

девојчица 

Ученицe 

имају 

могућност да 

испробају 

нетипично 

занимање за 

свој пол 

Ученице су 

оснажене да 

се приликом 

одабира 

својих 

професија и 

будућих 

каријерних 

путева 

руководе 

личним 

интересовањ

има, 

способности

ма и 

талентима, 

занемарујућ

и 

стереотипну  

поделу на 

мушка и 

женска 

занимања 

Ученице 

ТШ 

Чланови Тима 

за КВиС 

Координатор 

ПН 

Локална 

предузећа 

НЕ / 

Посете 

ученика 

Основних 

школа 

Техничкој 

школи 

Мотивисање  

ученика 

осмих 

разреда за 

упис у 

Техничку 

школу 

Ученици 

ОШ ће бити 

у 

могућности 

да стекну 

увид у рад 

школе 

Ученици 

завршни

х 

разреда 

основни

х школа 

- Тим за 

маркетинг и 

промоцију 

школе 

- Тим за КВиС 

- Ученички 

парламент 

НЕ / 

Организовањ

е  и подршка  

у 

презентацији 

високих  

школа 

струковних 

и 

академских 

студија 

Прикупљање 

информација 

о 

могућностим

а школовања 

и стицање 

увида о 

односу 

личних 

компетенциј

а и захтева 

школа и 

занимања 

Ученици ће 

бити у стању 

да прикупе 

информације 

о 

високошколс

ким 

установама, 

да их 

селектују и 

критички 

промишљају 

Ученици 

завршни

х година 

Тим за КВиС 

 

Делимич

но 

 

Летопис 

школе 

 

Извештај о 

раду КВиСа 

Учешће на  

националној 

Euroguidance 

конференциј

и  

„Каријерно 

вођење и 

саветовање 

у РС“ 

Излагање 

каријерног 

практичара – 

Како 

унапредити 

квалитет 

рада у 

КВиС-у 

Промоција 

школе и рада 

тима за 

КВиС 

Учесниц

и 

конфере

нције 

Чланови Тима 

за КВИС 
НЕ 

Летопис 

школе 

 

Извештај о 

раду Тима за 

КВиС 

 

 

 

Посете 

сајмовима 

Ученици се 

оспособљава

ју да 

самостално 

пронађу 

Ученици 

упознати са 

иновацијама 

у тражењу 

посла и 

Ученици 

ТШ 

Координатор 

ПН 

Наставници ПН 

НЕ 
Извештај 

ОПН 
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информације 

и  да их 

селектују 

избору 

занимања 

Тестирање 

ученика 

ТПИ (тест 

професионал

них 

интересовањ

а и 

презентовањ

е резултата 

ученицима) 

Помоћ 

ученицима 

да сагледају 

однос 

између 

интересовањ

а и 

способности 

Ученици ће 

бити у стању 

да сагледају 

однос 

између 

својих 

интересовањ

а и 

могућности 

и самим тим 

донесу 

правилну 

одлуку за 

наставак 

каријере 

Ученици 

завршни

х година 

Стручни 

сарадници 
ДА 

Дневник рада 

стручних 

сарадника 

Информиса

ње у 

каријерном 

инфо кутку 

Повећање 

интересовањ

а у 

професионал

ном 

планирању 

Ученици 

самостално 

трагају за 

информација

ма, траже 

додатне 

информације 

и формирали 

су активан 

однос према 

управљању 

каријером 

Ученици 

школе 

Тим за КВиС 

 

Стручни 

сарадници 

Високошколске 

установе 

НСЗ 

ДА 

 

Извештај о 

раду тима за 

КВиС 

Предавање 

за ученике 

завршних 

разреда 

(НСЗ) 

Упознавање 

ученика са 

значајем 

личне 

презентације 

приликом 

разговора са 

послодавцем 

Ученици су 

у стању да 

схвате значај 

личног 

ангажовања 

за 

проналажењ

е посла 

Ученици 

завршни

х 

разреда 

Психолог  НСЗ НЕ 

Извештај о 

раду  Тима  за 

КВиС 

Каријерно 

саветовање 

Повезивање 

са 

пословном 

заједницом 

Повезивање 

са 

пословном 

заједницом 

Образовање 

о каријери 

Одржавање 

сарадње са 

свим 

релевантним 

партнерима 

у локалној 

заједници у 

области  

КВиС-а 

Формирање 

мреже 

установа за 

подршку у 

остваривању 

циљева 

КВиС-а 

Институције 

међусобно 

сарађују на 

остваривању 

циљева 

ОШ и 

СШ на 

територи

ји 

општине 

Управа  школе 

Тим за КВиС 

Представници 

институција 

ДА 

У току 

полугоди

шта 

Извештај о 

раду КВиС-а , 

Праћење 

реализације 

активности са 

институцијам

а 

Програм –

Сенка на 

послу (Job 

shadowing) 

Стицање 

увида у 

радне 

задатке који 

се остварују 

на 

одређеном 

радном 

месту 

Ученици су 

у складу са 

својим 

интересовањ

има стекли 

увид у врсту 

и тип радних 

задатака који 

се реализују 

на  

одређеном 

радном 

месту 

ученици 

свих 

разреда 

Техничк

е школе 

Чланови Тима 

за КВиС 

КоординаторП

Н 

Делимич

но 

Извештај о 

раду тима за 

КВиС 
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Сусрети у 

школи или 

на радном 

месту са 

експертима- 

различитим 

стручњацим

а (бившим 

успешним 

ученицима 

школе, 

родитељима 

ученика, 

представниц

има 

занимања...) 

Информиса

ње ученика о 

одређеним 

занимањима 

Ученици су 

стекли увид 

у одређена 

занимања на 

основу 

искуства 

стручњака 

ученици 

школе 

Тим за КВиС 

Представници 

различитих 

занимања 

НЕ / 

 

Образовање 

о каријери 

Образовање 

о каријери 

Обуке за 

наставнике 

школе на 

тему КВиС - 

а 

Обучавање 

наставника 

за вођење 

ученика до 

исправног 

избора 

занимања и 

активног 

планирања 

каријере 

1 наставник 

похађало 

обуке овог 

типа 

Наставн

ици 

Техничк

е школе 

Тим за КВиС ДА / 

Одржавање 

радионица 

Вршњачког 

тима за 

КВиС 

- 

Освешћивањ

е личних 

афинитета и 

капацитета 

ученика у 

оквиру 

стицања 

реалне слике 

о себи 

- Примена 

различитих 

метода 

комуникациј

е 

- 

Упознавање 

са 

правилима 

писања 

биографије 

ученици 

лакше 

процењују 

сопствене 

способности 

и познају 

правила 

вођења 

интервјуа и 

писања 

биографије 

Ученици 

ТШ 

Тим за КВиС, 

 

Чланови ВТ за 

КВиС 

ДА / 

Прикупљање 

података о 

успешности 

ученика 

приликом 

уписа на 

факултете и 

број 

запослених 

после 

завршене 

школе 

Праћење 

успешности 

ученика да 

управљају 

својом 

каријером 

увид у развој 

каријере 

наших 

ученика 

Бивши 

ученици 

школе 

Одељењске 

старешине 

 

Тим за КВиС 

ДА 

до краја 

септембр

а  2022. 

Извештај о 

раду Тима за 

КВиС 
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Образовање 

о каријери 

Извештај о 

раду тима за 

КВиС 

Анализа 

спроведених 

активности 

Увид о 

квантитету и 

квалитету 

реализовани

х активности 

и планирања 

наредних 

активности 

на темељу 

ових анализа 

Запослен

и у 

Техничк

ој 

школи, 

Савет 

родитељ

а, 

Школск

и одбор, 

Социјал

ни 

партнери 

 

 

 

Тим за КВиС 

 

 

ДА 

 

Извештај 

Тима 

  

8.4 Извештај о реализацији програма унапређења здравља ученика и здравственог  

васпитања 

Активности Носиоци и време реализације / доказ 

Епидемиолошке мере заштите ученика 

Систематски прегледи ученика 

Одељењске старешине, током трајања едпидемиолошких мера 

По плану активности Дома здравља / здравствени картони 

ученика 

Спорт и рекреација у измењеним условима 

Рекреација и унапређење здравља 

Ефекти физичког вежбања на организам 

Како вежбати- савети 

Спавање, Такмичење и сарадња у спорту 

Одељенски старешина према програму рада одељенског 

старешине; 

Професори физичког васпитања – током школске године – 

Књига евиденције о-в. Рада  

 

Репродуктивно здравље 

  

Одељењски старешина према програму рада одељењског 

старешине; 

Последице употребе дрога код ученика 

Превенција употребе дрога код ученика 

Вештине „рећи не“ социјалном притиску вршњака 

Одељењски старешина према програму рада Тима за насиље; 

  

Стрес у функцији заштите менталног здравља 

Управљање љутњом 

Стрес 

Начини превазилажења стреса 

Одељењски старешина према програму рада одељењског 

старешине; 

Психолог школе кроз индивидуални рад са ученицима 

Предавања према актуелним потребама ученика Директор, педагог, психолог, одељенске старешине 

Превенција употребе дрога код ученика 

предавања и радионице на родитељским састанцима; предавање 

представника МУПа; 

радионица на часовима одељењске заједнице; 

активности Вршњачког тима за заштиту од дискриминације, 

злостављања и занемаривања; 

активности Ђачког парламента 

реализација радионица из програма „Школа без насиља“ 

Унапређивање компетенције одговоран однос према 

здрављу кроз реализацију наставних и ваннаставних 

активности 

Педагог, предметни наставници /  

Припреме за час наставника 

Разговор са Ученицима након систематског прегледа. 

Посебан рад са ученицима са деформитетима 

  

Професор физичког васпитања и одељењски старешина / 

индивидална припрема за час наставника физичког васпитања 

Учешће ученика у јесењем и пролећном кросу 
Директор, наставници физичког васпитања, одељењске 

старешине / извештај са кроса 
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8.5 Извештај о реализацији компензаторних активности 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА ДРАГАНА ИВАНОВИЋ 

Чланови тима 

 Сузана Гојковић 

 Анђелка Василијевић 

 Милан Трифуновић 

Број одржаних састанака и 

датуми одржавања 

Одржано је 2 састанка: 

 15. 9. 2021. 

02. 11. 2021. 

Планиране активности 

током целе године 

Формирање тима 

 Утврђивање социјалне карте ученика - формирање базе и идентификовање ученика са 

повећаним ризиком од напуштања школовања 

 Мотивисање ученика ромске националности за аплицирање за стипендију „ЕУ 

подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања“ 

Мотивисање ученика са сметњама у развоју за аплицирање за стипендије за ученике из 

осетљивих друштвених група 

 Обезбеђивање материјалних средстава (уџбеници, храна, одећа, трошкови превоза, 

наставна средства) 

Сарадња са социјалним партнерима у циљу превенције осипања ученика 

Индивидуализован приступ у настави 

Успостављање механизма комуникације са родитељима деце која су под ризиком 

осипања 

Подстицање у напредовању учења 

Развијање социјалних вештина код ученика 

 

Активности 
Носиоци 

активности 
Време 

реализације 
Начин реализације 

Доказ о 

реализацији 

Формирање тима директор 
септембар 

2021. 
 ГПР 

Утврђивање социјалне карте ученика - 

формирање базе и идентификовање 

ученика са повећаним ризиком од 

напуштања школовања 

одељењске 

старешине, 

руководилац 

тима 

септембар 

Израда упитника, 

анализа података, 

идентификовање 

ученика  

Евиденција 

одељењских 

старешина, 

документација о 

раду педагога и 

психолога 

Мотивисање ученика ромске 

националности за аплицирање за 

стипендију „ЕУ подршка ромским 

ученицима за наставак средњошколског 

образовања“ 

одељењске 

старешине 

секретар 

новембар  

Идентификовање 

ученика и помоћ у 

прикупљању 

докуметације 

Пријавна 

документација 

код секретара 

Мотивисање ученика са сметњама у 

развоју за аплицирање за стипендије за 

ученике из осетљивих друштвених група 

одељењске 

старешине 

секретар 

новембар 

Идентификовање 

ученика и помоћ у 

прикупљању 

докуметације 

Пријавна 

документација 

код секретара 

Обезбеђивање материјалних средстава 

(уџбеници, храна, одећа, трошкови превоза, 

наставна средства) 

одељењске 

старешине, 

директор 

током целе 

школске 

године 

Идентификовање 

потреба ученика и 

обезбеђивање 

материјалних 

средстава 

Евиденција 

одељењских 

старешина, 

документација о 

раду педагога и 

психолога 

Сарадња са социјалним партнерима у циљу 

превенције осипања ученика 

директор, 

наставници 

практичне 

наставе, 

одељењске 

старешине 

током целе 

школске 

године 

Обављање практичне 

наставе код 

послодаваца који ће 

ученику исплаћивати 

џепарац 

Евиденција 

наставника 

практичне 

наставе 
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Индивидуализован приступ у настави 
предметни 

наставници 

током целе 

школске 

године 

Индивидуално 

праћење 

напредовања ученика 

и прилагођавање 

наставних материјала 

њиховим потребама 

Припреме 

наставника, 

наставни 

материјал, 

ученички радови 

Успостављање механизма комуникације са 

родитељима деце која су под ризиком 

осипања 

одељењске 

старешине 

током целе 

школске 

године 

Обавештавање о 

изостајању ученика 

на дневном нивоу, 

запажањима 

предметних 

наставника 

Евиденција 

одељењских 

старешина, 

документација 

ПП службе о 

сарадњи са 

родитељима 

Подстицање у напредовању учења 

предметни 

наставници, 

Тим одељењски 

старешина 

током целе 

школске 

године 

Ученици помажу 

ученицима са 

слабијим 

постигнућима у 

одељењу 

Педагошке 

свеске 

наставника 

Предавање психолога на НВ на тему 

превенције осипања ученика из образовног 

система 

психолога  предавање Записник НВ 

8.6 Извештај о пројектима и конкурсима у шк. 2021/2022.  

Назив пројекта Носилац пројекта 
Реализатори 

пројекта 

Временска 

динамика-трајање 
Исходи / описи 

Изградња новог школског 

објекта 

Руководство школе , 

Министарство 

просвете, 

 Локална самоуправа 

  

Владан Веснић, 

Руководство школе 

у току школске 

године 
 

Пројектне идеје и 

активности у сарадњи са 

НВО „Форца“ 

Ученички парламент 
координатор 

ученици 

у току школске 

године 
 

Пројекти подстицања 

запошљавања младих 

Министарство 

просвете 

Техничка школа 

ГИЗ 

Министарство 

омладине и спорта 

Техничка школа 

Координатор за 

образовање одраслих 

у току школске 

године 
 

Подршка за унапређење 

конкурентности и 

запошљавање – ENHANCE 

– 

ИПА пројекат 

прекограничне 

сарадње – 

Федерална 

привредна комора 

БиХ, Регионална  

Привдедна комора 

Ужице, привредници 

Сарајевског кантона, 

златиборског округа 

и школе 

Милош Радивојевић, 

бравар –заваривач, 

учесник пројекта и 

свршени ученик 

наше школе 

Октобар, 2021. 

Горажде, 

  

Имплементација 

 од 01. јула 2021. до  

2023. год. 

 

Стицање статуса 

Регионалног тренинг 

центра 

МПНТР 
МПНТР, школа, 

локална самоуправа 
2021/2022.  

Укључивање у националну 

стратегију 2020/2025. 

Школа као национални 

центар компетенција за 

целоживотно учење 

Министарство 

просвете 

Техничка школа 

  

Координатор за 

образовање одраслих 

  

у току школске 

године 
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Пројекти реализације 

дуалног образовања 

МПНТР, Привредна 

комора, компаније 

Техничка школа у 

сарадњи са 

носиоцима пројекта 

у току школске 

године 
 

Развијање пројеката у 

складу са упутствима 

МПНТР, ГИЗа, Култур 

контакта... 

Педагошки 

колегијум 

Директор, стручни 

сарадници, 

наставници 

у току школске 

године 
 

Сарадња са школама у 

окружењу и региону  

(Техничка школа „Руђер  

Бошковић“ Загреб; – 

„Џемал Бједић“ – средња 

стручна школа,  Горажде) 

Педагошки 

колегијум 

Директор, стручни 

сарадници, 

наставници 

у току школске 

године 
 

Пројекат Селфи 

Селфи инструмент за 

процену коришћења 

дигиталних технологија на 

иновативан и ефектан начин 

Педагошки 

колегијум 

наставници и 

руководство школе 

у току школске 

године 
 

Intervet – стручна пракса у 

иностранству 

Организатор 

практичне наставе 

Ученик Стефан 

Јордовић IV3 – 

похађа стручну 

праксу у Болоњи 

од 17.9. до 

17.10.2021. 
 

Пројекти Фондације 

Темпус - Еразмус + 

Тим за пројекте 

школе 

Тим за пројекте 

школе 

у току школске 

године 
 

Повезане школе 

Реализација  капиталног 

пројекта „Развој 

информационо-

комуникационе 

инфраструктуре у 

установама образовања - 

Повезане школе – фаза 3“ 

Тим за пројекте 

школе 

Директор, 

Емир Авдић 

у току школске 

године 
 

Програми Connecting timа 

Кад порастем бићу... 

Истраживачка 

станица  Петница 

Ученици школе, 

Ученик Михаило 

Мајсторовић III1 

Август 2021 – мај 

2022. 
 

8.7 Извештај о  стручном усавршавању  наставника 

Садржај 

(тема или назив 

семинара) 

Област 

усавршавања 

Начин 

реализације 
Ниво 

Време 

реализац. 
Реализатор 

Доказ о 

реализацији 

Развој социјалних 

вештина код деце и 

младих 

  

семинари 
ван 

установе 
4.11.2021.  

Уверења, 

ЈИСП 

Пројектно 

оријентисана настава у 

зеленим темама и 

мултимедији 

  

семинари 
ван 

установе 

од 5. до 

10.12.2021. 
 

Уверења, 

ЈИСП 

Права детета у 

образовању 

  
семинари 

ван 

установе 

6. и 

7.11.2021. 
 

 

Уверења, 

ЈИСП 

Јачање професионалне 

улоге психолога у 

школи 

  
семинари 

ван 

установе 
6.11.2021.  

 

Уверења, 

ЈИСП 
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Обука 

Шта све могу 

калкулатори – у сусрет 

државној матури 

  

семинари 
ван 

установе 
13.11.2021. 

 

 

 

Уверења, 

ЈИСП 

Имплементација 

приручника за 

извођење практичне 

наставе) 

  

семинари 
ван 

установе 
9.12.2021.  

Уверења, 

ЈИСП 

Teстови знања – водич 

за израду и примену 

  
семинари 

ван 

установе 

10.12.2021 - 

6.1.2022. 
 

Уверења, 

ЈИСП 

Ка квалитетним  e-

Twinning пројектима у 

циљу унапређења и 

коришћења ИКТ-а у 

настави 

  

 

семинари 

 

ван 

установе 

22.3.2022.  

 

Уверења, 

ЈИСП 

Електронски 

портфолио наставника 

и ученика 

  
семинари 

ван 

установе 31.3.2022.  
Уверења, 

ЈИСП 

Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник 

– увођење 

електронских уџбеника 

и дигиталних 

образовних материјала) 

  

семинари 

 ван 

установе 

14.4.2022  

 

 

Уверења, 

ЈИСП 

Каријерно вођење и 

развој запослених) 

  
семинари 

ван 

установе 

24. и 25. 5. 

2022. 
 

Уверења, 

ЈИСП 

 

8.7.1 Стручно усавршавање наставника у току школске 2021/2022. – појединачно   

 

Р. 

бр. 
Име и презиме 

Стручно усавршавање у току школске године 

У установи Ван установе 

1.  Миловановић  Нада / / 

2.  Драшкић Јована / / 

3.  Драгићевић Ана 48 40 

4.  Филиповић Бисерка у току школске  2021/22. породиљско боловање 

5.  Станисављевић Снежана 67 35 

6.  Марић Јелена 65 42 

7.  Миливојевић Драгана 24 67,5 

8.  Ђурић Анка 40 24 

9.  Танасковић Славица 62 40 

10.  Ивана Благојевић / / 

11.  Љиљана Јовићевић / / 

12.  Душица Танасковић / / 

13.  Милица Марјановић / 80,5 

14.  Радмила Војск 71 54 

15.  Милићевић Раде 32 / 

16.  Стефановић Весна 103 40 

17.  Стефановић Србољуб 70 70 

18.  Милчановић Ана  / / 

19.  Чикић Марија / 43,9 

20.  Богићевић Верица 92 59,5 

21.  Продановић Драгана 104 67,5 

22.  Горан Софијанић 98 64 

23.  Милена Вучићевић 72 17 
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24.  Татјана Крстић Страиновић 37 8 

25.  Спасојевић Душица 51 40 

26.  Петровић Зора у току школске  2021/22. породиљско боловање 

27.  Буквић Снежана 68 48 

28.  Ковачевић Драган / / 

29.  Василијевић Анђелка / / 

30.  Веснић Владан 198 40 

31.  Смиљанић Тони 234 8 

32.  Протић Драган / / 

33.  Марија Полић у токушколске  2021/22. породиљско боловање 

34.  Миросавић Драгана 40 99 

35.  Трифуновић Милан / / 

36.  Вујовић Драган / / 

37.  Шојић Милка / / 

38.  Дрндаревић Даница 38 49 

39.  Полић Снежана 59 48 

40.  Кабаница Срђан 42 35,5 

41.  Миросавић Јелица 131 72 

42.  Јовановић Александра 32 8 

43.  Јовићевић Сандра 115 98 

44.  Васиљевић Нада 35 72 

45.  Матић Зора 30 35 

46.  Танасић Лучић Љиљана 59 32 

47.  Даница Тошић 18 26 

48.  мр Александра Гордић 152 40 

49.  Емир Авдић  / / 

50.  Петар Тановић / / 

51.  Слађана Вучковић 60 80 

52.  Драгана Радивојевић Ђунисијевић 92 54 

53.  Ана Ивановић 113 142 

54.  Марија Вукајловић у току школске  2021/22. породиљско боловање 

55.  Маркићевић Ана  44 48 

56.  Јелена Јовановић 45 67,5 

57.  Милан Поповић 54 16 

58.  Драгана Ивановић 45 24 

59.  Јелена Чолић 45 48 

60.  Невена Петровић у току школске  2021/22. породиљско боловање 

61.  Снежана Стаматовић  136 99 

62.  Сузана Гојковић 139 91,5 

63.  Јелена Ерић у току школске  2021/22. породиљско боловање 

64.  Зоран Јотић 22 46 

65.  Славица Тотовић 101 15 

66.  Раде Јовичић 54 16 

67.  Зоран Петровић 85 48 

68.  Гордана Пејић / / 

69.  Мирјана Паповић 51 83,5 

 

8.7.2 Укупан број сати стручног усавршавања у шк. 2021/2022. год. 

 

Број наставника 
Број сати унутрашњег СУ у 

шк. 2021/2022. 

Број сати спољашњег СУ у 

шк. 2021/2022. 

Укупан број сати    СУ у шк. 

2021/2022. 

69 3373 2382 5755 

8.8 Наставници приправници 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

Положио испит у 

установи 
пријављен МП за полагање 
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Јована Драшкић 
Српски језик и 

књижевност 
да Поднет захтев за полагање МП 10.12.2012. 

Зора Петровић 

Наставник машинске 

групе предмета 

 

да Поднет захтев за полагање МП 21.11.2018. 

Слађана Вучковић 

Рачунарство и 

информатика 

 

да Поднет захтев за полагање МП 07.06.2018. 

Јелена Јовановић 

Наставник машинске 

групе предмета 

 

Одређен ментор 

Веснић Владан 

Прва година приправничког стажа истиче 

01.09.2022 год. 

Ана Ивановић 
Наставник економске 

групе предемта 
да Поднет захтев за полагање МП 21.11.2018. 

Марија Вукајловић 
Наставник економске 

групе предемта 
да Поднет захтев за полагање МП 06.07.2020 

Ана Милчановић  да Поднет захтев за полагање 27.10.2021 

Раде Јовичић  да Поднет захтев за полагање 04.04.2022 

Драгана Ивановић  да Поднет захтев за полагање 20.12.2021 

Јелена Чолић  
Ментор 

Снежана Полић 

Прва година приправничког стажа истиче 

01.09.2022 год. 

Гордана Пејић  
Ментор 

Снежана Буквић 

Прва година приправничког стажа истиче 

01.09.2022 год. 

Ана Маркићевић  
Ментор Сандра 

Јовићевић 

Прва година приправничког стажа истиче 

01.09.2022 год. 

8.9 Извештај о  стручном  усавршавању директора 

Садржај (тема или назив 

семинара) 

Област 

усавршавања 

Начин 

реализације 

Ниво 

(ваншколско 

или на нивоу 

школе 

прецизирати 

стр. веће) 

Време 

реализације 

Реализатор 

/докази 

Промена закона о дуалном 

образовању 

дуално 

образовање 
фокус група изван 02.09.2021. МПНТР 

Семинар: Јачање 

компентенција директора  

Модул 1; Модул 2; 
руковођење слушалац изван 

15-16.10.  

Модул 1 

02-03.12.21. 

Модул 2 

Врњачка Бања 

 

Улога директора у средњим 

стручним школама 
руковођење учесник изван 

14-16.10.2020.03-

05.11.2021.  
Тара 

Руковођењем до квалитета  организација семинари изван Тара 

МПНТР, друштво 

директора школа 

Србије 

Одговорност директора у 

образовном систему 

Р.Србије 

Руковођење 

управљање 

финансијама 

семинар 

ЗМШС 
изван Копаоник МПНТР 
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9.  ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

9.1 Савет родитеља 

План рада Савета родитеља је саставни део Годишњег плана рада. Информисање чланова Савета родитеља 

врши се и посредно, објављивањем одговарајућих информација на огласној табли школе, на веб сајту и 

путем поште. 

Активности/теме Реализација 

Предлаже представнике родитеља у Школски одбор 

У потпуности 

Записници са састанака Савета родитеља 

Разматра услове за рад ученика 

Информисање родитеља о планираним активностима у циљу превенције 

употребе дрога 

Улога родитеља у превенцији употребе дрога код ученика 

Предлаже мере за осигурање квалитета образ.-васп.рада школе 

Учествује у поступку за предлагање изборних предмета и у поступку избора 

уџбеника 

Одлучује о коришћењу средстава од уч. задруге, проширене делатности и од 

средстава за побољшање матер. положаја школе („уч. динар“) 

Разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, 

годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и 

самовредновању 

Учествује у доношењу мера за заштиту ученика 

Даје сагласност на програм и избор агенција за екскурзију 

Своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору на одлучивање 

 

Име и презиме Контакт:е-mail адреса/тел. 

I-1 Марија Радивојевић 064/2588744 mariceli.radivojevic5@gmail.com 

I-2 Љубинко Жунић 069/3811807 ljubinko3012@gmail.com 

I-3 Драгана Дуњић 0655890811 dunjidragana79@gmail.com 

I-4 Мирослав Полић 065/2724430 mimomaja@yahoo.com 

I-5 Саша Васиљевић 066/8100762 sasavasiljevic321@gmail.com 

II-1 Диковић Жељко 060/081-93-71      dikovicczeljko@gmail.com 

II-2 Томић Слободан 064/120-60-47 

II-3 Малетић Данијела  062/86-48-412       danijelabojovic@gmail.com 

II-4 Вуковић Весна 069/750-626          veckovesna@gmail.com 

II-5 Бајовић Ненад 069/508-22-52 

III-1  Пановић Ивана 063/10 988 14         ina.panovic@gmail.com 
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III-2 Гордић Маријана 069/730 492                 abgordic@mts.rs.com 

III-3 Драган Марић 064/4166120 dmare.maric939@gmail.com 

III-4  Николић Дејан 069/740409  dejansudijanikolic@gmail.com 

III-5 Станојевић Јован 063-680-385  marijanastanojevic567@gmail.com 

III-6  Гавровић Данка 065/4009119   ravenyster@gmail.com 

IV-1 Филиповић Снежана snezana.filipovic@impol.rs       064/202-35-36 

IV-2 Илић Слађана sladjanailic077@gmail.com      065/242 49 44 

IV-3  Међусељац Бранка  brankameđuseljac@gmail.com  062/86-52-654 

IV-4  Ковачевић Драган 060/652-65-30 

Председник савета родитеља је: Ивана Пановић, родитељ ученика III-1 

Током ове школске године одржано је пет седница Савета родитеља, којима су присуствовали 

и стручни сарадници школе, а на којима се расправљало о актуелним питањима и проблемима 

школе. 

Прва седница 13. 9. 2021. године 

Дневни ред: 

1. Конституисање Савета родитеља, избор председника и заменика председника Савета родитеља; 

2. Давање Предлога за избор једног представника родитеља у Школски одбор; 

3. Избор представника родитеља у Општински Савет родитеља; 

4. Избор представника Савета родитеља у школске тимове; 

5. Разматрање Извештај о успеху ученика на крају школске 2020/2021 године; 

6. Разматрање Извештаја о самовредновању области квалитета Постигнућа ученика у школској 2020/21. години и усвајање 

акционог плана за школску 2021/22. годину; 

7. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2020/2021 годину; 

8. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022 годину; 

9. Разматрање и усвајање Извештаја о утрошку средстава ученика за виши квалитет образовања у школској 2020/2021. 

години и Доношење Одлуке о издвајању средстава за виши квалитет образовања за школску 2021/2022. годину; 

10. Давање Мишљења о избору уџбеника за школску 2021/2022. годину; 

11. Доношење Одлуке о осигурању за школску 2021/2022. годину; 

12. Текућа питања. 

 
Друга седница 10. 12. 2021. године 

Дневни ред: 

1. Извештај о успеху ученика на крају првог класификационог периода; 

2. Разматрање мера за побољшање успеха; 

3. Разматрање извештаја о реализацији Развојног плана школе за период 2017-2021. године; 

4. Разматрање Развојног плана школе за период 2021-2025. године; 

5. Разматрање Европског развојног плана школе; 

6. Извођење екскурзије за завршне разреде у школској 2021/2022. години; 

7. Улога родитеља у превенцији насиља и употребе дроге; 

8. Текућа питања. 
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Трећа  седница 14. 3. 2022. године 

Дневни ред: 

1. Давање Мишљења за проширену делатност и стицање ЈПОА ОЈ за обуке; 

2. Извештај и реализација Акционог плана Развојног плана школе; 

3. Информисање о организацији пилотирања Државне матуре; 

4. Текућа питања. 

 
Четврта седница 12. 5. 2022. године 

Дневни ред: 

1. Предлагање три представника родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган 

управљања; 

2. Извештај о успеху ученика на крају трећег класификационог периода; 

3. Разматрање извештаја са изведене екскурзије ученика за школску 2021/2022. годину; 

4. Давање сагласности на програм и организовање ексурзије за школску 2022/2023. годину; 

5. Давање Мишљења за проширену делатност и стицање ЈПОА ОО за обуку за бравара заваривача; 

6. Текућа питања. 

  
Пета седница 13. 6. 2022. године 

Дневни ред: 

1.  Доношење одлуке о висини надокнаде за наставнике за бригу о деци за време извођења екскурзије ученика у школској 

2022/2023. години. 

9.2 Родитељски састанци 

Породица и школа су два основна фактора васпитања, две институције које су заједнички заинтересоване 

за развој и напредак ученика. Из тог разлога у току школске 2021/2022. године остварена је интензивна 

сарадња између школе и породице и текла је у следећим правцима: 

1. родитељски састанци првих разреда са свим члановима одељењског већа, коме су присуствовали 

директор и педагог школе, предметни наставници и одељењске старешине; 

2. упознавање родитеља и прикупљање података неопходних за даљу сарадњу и праћење развоја 

ученика; 

3. упознавање родитеља са правима и обавезама у односу на школовање; 

4. информисање родитеља о педагошким карактеристикама и развоју ученика; 

5. Упознавање родитеља са програмом «Школа без насиља»; 

6. индивидуални разговори са родитељима (директор, одељенске старешине, наставници, педагог, 

психолог); 

7. сарадња са родитељима ученика који имају тешкоће у учењу и понашању; 

8. информисање родитеља о актуелним дешавањима у школи; 

9. испитивање мишљења родитеља о темама битним за школу; 

10. помоћ родитељима у решавању васпитних проблема; 

11. едукација родитеља о питањима битним за развој деце; 
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9.3 Сарадња са друштвеном средином 

Институција са којом се 

сарађује 
Садржај сарадње Облик сарадње 

Време 

реализације 
Реализатори 

Локална самоуправа 

-упис уч. 

-финансирање 

-нови образ. проф. 

-школске и градске 

прославе 

изјашњавање о 

потребама 

 

у току школ. 

године 

Директор, 

тим за упис, 

председници стручних 

већа 

Културни центар културне манифестације 
Због пандемије вируса ковид 19, предвиђене активности нису 

реализоване 

Спортски  

савез 
Такмичења 

организација кроса и 

утакмица 

такмичења одржана по календару. ТШ је била 

домаћин такмичења у одбојци; Органиѕован 

крос РТСа 

Основне и друге средње 

школе 

промоција школе и 

занимања 
презентација 

током школске 

године  

тим – задужени 

наст. и ученици 

Привредна и индустријска 

предузећа: Перфом, 

Потенс- Перфорација,  

Инмолд; БЕЛОМ,, 

Терморад, Развитак, АТМ  

, Смиљанић комерц, и др. 

Преквалификације, 

доквалификације, 

одржавање практичне 

наставе, стипендирање 

ученика 

обука по програму и 

наставном плану 

у току школске 

године 

координатор за 

образовање одраслих 

професори практичне 

наставе 

НСЗ 
ПО програми обуке 

незапослених лица 
обука 

неорганизовано 

није било обука  

 

координатор за 

образовање одраслих 

медији 

(радио, ТВ) 

представљање школе 

информације 

обавештења 

емисије 

прилози 

записи 

више пута у току 

године;  

директор 

педагог 

координатор 

Дом здравља 

Медицинске установе 

систематски прегледи 

чланова колектива 

стомат.прегледи и  

едукације ученика у 

циљу превенције потребе 

дрога, на тему 

репродуктивног здравља 

прегледи 

предавања 

децембар 2021.  

март месец 2022 
стручна лица 

Завод за трансфузију крви 
Акције добровољног 

давалаштва крви 
април 2022. 

МУП -школски 

полицајац 

сарадња по питању 

безбедности ученика као 

и сарадња по свим 

питањ. непримереног 

понашања  ученика 

 

разговори 

посете 

обиласци 

септембар 2021 
начелник ПС 

школ. Полицајац 

 

 

  



Извештај о раду школе 2021/22. година 

 

Техничка школа Пожега 187 

 

10. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  ШКОЛЕ 

Као полазиште користили смо Развојни план школе; Приручник за самовредновање и вредновање 

рада школе, као и Правилник о стручно-педагошком надзору. 

10.1 План праћења и евалуације годишњег плана рада школе 

Садржај праћења и вредновања 
Начини праћења и 

вредновања 
Време 

Носиоци праћења и 

вредновања 

Праћење реализације редовне 

наставе 

анализа документације 

непосредан увид у наставни 

процес 

током школске године 

 

директор 

ПП служба 

есДневник 

Праћење реализације додатне 

наставе 

анализа документације 

непосредан увид у наставни 

процес 

током школске године 

директор 

ПП служба 

есДневник 

Праћење реализације допунске  

наставе 

анализа документације 

непосредан увид у наставни 

процес 

током школске године 

директор 

ПП служба 

есДневник 

Праћење рада секција 

анализа документације 

непосредан увид у наставни 

процес 

током школске године 

директор 

ПП служба 

есДневник 

Праћење реализације 

факултативних активности 

анализа документације 

непосредан увид у наставни 

процес 

током школске године 

директор 

педагог 

есДневник 

Праћење дежурства ученика и 

наставника 
непосредним увидом током школске године директор, педагог 

Праћење стручног 

усавршавања 

увид у документацију, број 

одржаних огледних часова 
током школске године секретар 

Праћење критеријума 

оцењивања 

упоредном анализом након 

квалификационих периода 

на квалификационим 

периодима 
педагог 

Праћење реализације 

практичне наставе 

анализа документације 

непосредан увид у наставни 

процес 

током школске године 
организатор практичне 

наставе 

Праћење реализације блок 

наставе 

анализа документације 

непосредан увид у наставни 

процес 

током школске године 
координатор практичне 

наставе 

Праћење реализације изборних 

предмета 

анализа документације 

непосредан увид у наставни 

процес 

током школске године 
директор 

педагог 

Праћење реализације плана 

културних активности 

Извештаји задужених 

наставника 
током школске године директор 

Праћење реализације програма 

стручних, руководећих и 

управних органа школе 

увидом у документацију током школске године директор, Школски одбор 

Праћење рада Педагошког 

колегијума 
анализа документације током школске године Школски одбор 

Праћење рада стручних 

сарадника 
анализа документације током школске године директор 

Праћење рада директора периодични извештаји о раду током школске године Школски одбор 

Праћење реализације 

екскурзије 
Извештаји вођа екскурзије током школске године 

Наставничко веће, Савет 

родитеља 

Праћење остварености рада 

Тима за заштиту ученика од 

насиља 

Периодични извештаји 

координатора 
током школске године 

Савет родитеља 

Наставничко веће 

Праћење остварености 

програма ПО 
анализа документације током школске године директор 

Праћење реализације програма 

заштите здравља уч. 
анализа документације током школске године Савет родитеља 

Праћење реализације пројеката анализа документације током школске године 
Наставничко веће 

Школски одбор 

Праћење рада тимова у школи анализа документације током школске године  

Праћење остварености 

програма сарадње са 

родитељима и друштвеном 

средином 

Књиге евиденције током школске године 
Наставничко веће 

Савет родитеља 
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11.  ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ 

МАРКЕТИНГА 

11.1 Интерни маркетинг 

Школа је активно радила на маркетингу како би ученици и родитељи били правовремено упознати са свим 

дешавањима унутар школе. Путем родитељских састанака и директним разговорима са појединим 

родитељима школа је непрекидно информисала и упознавала све заинтересоване за функционисање и 

планове за наредни период. 

 Школски  монитор – ЛЦД у холу школе  је намењен како за обавештавање и информисање ученика 

тако и за релаксацију за време великих одмора и пре и након  наставе. 

  Сајт школе одржаван и ажуриран, fb страница редовно комуницирала са корисницима и благовремено 

извештавала о догађајима и активностима унутар школе. 

 Школски лист "Звоно" изашао је уочи Савиндана. Прикупљање и селекцију ученичких радова 

обављала је професорка Јована Драшкић у сарадњи са наставницима српског језика и књижевности и 

библиотекаром. 

 Годишњак је урађен на крају школске године - сваки ученик је добио уз сведочанство у коме може 

видети успех ученика школе као и целокупна збивања везана за живот и рад школе у претходном периоду. 

Годишњак је израдила библиотекарка Снежана Станисављевић, техничко уређење и компјутерска обрада 

Љиљана Лучић Танасић. 

11.2 Екстерни маркетинг 

 Тим за упис ученика у први разред послао је образовну понуду наше школе свим основним школама у 

окружењу. 

 промотивни филмови о образовним профилима у школи „Одабери паметно“ је постављен на сајту и 

фејсбук страници школе. 

 Директор,  педагог, координатор за образовање одраслих  и руководиоци стручних већа учествовали 

су у различитим, радио и ТВ, информативним емисијама у којима су ученике и родитеље упознавали са 

образовном понудом Техничке школе. 

 Посета радова на реконструкцији старе школе од стране министра ПНиТР г-дина Бранка Ружића је 

била одлична презентација школе на нивоу државних медија; 

 Уписана одељења медијски су представљена; 

 Потписивање уговора за ученике по дуалном систему образовања и подршка компаније ИНМОЛД у 

обезбеђивању потребног простора за функционисање наставе медијски пропраћено. 

         

 

 

  Директор школе                                        МП                                  Председник Школског одбора 

____________________ __________________________ 

     Зоран Јотић                                                                                  


