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УВОДНИ ДЕО 

 
 

„Техничка школа“ наставља традицију Школе ученика у привреди која је 

основана 1951. године као израз потребе за кадровима занатске структуре у општини и 

шире.     

Све промене које су се дешавале у друштву остављале су трага и на школу. Тако 

је школа од 1951. године до данас прошла кроз неколико трансформација. 

Од школске 1984/1985. године од три постојеће средње школе у Старој Пазови, 

формирана је једна средња школа као Центар за образовање стручних радника 

“25.Мај” са много струка, да би школске 1987/88. године дошло до издвајања 

машинске и текстилне средња школа са називом “25.мај»”. Школа је 1994. године 

променила назив у Техничка школа. 

У школској 2002/2003. години оформљено је ново подручје рада Хемија 

неметали и графичарство и уписана прва генерација ученика. 

 

У школској 2016/2017 години школа је ималa 18 одељењa и 415  ученика.  

 

Школа је образовала ученике у трајању од четири године за следеће образовне 

профиле: 
 машински техничар за компјутерско конструисање 

 машински техничар моторних возила 

 техничар за компјутерско управљање 

 техничар графичке припреме 

 типограф 

 техничар друмског саобраћаја 

 

             Као и следећe образовнe профилe у трајању од три године: 

 аутомеханичар 

 механичар грејне и расхладне технике 
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БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И УПИСАНИХ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. год. 

 

I разред 

ЗАНИМАЊЕ одељење Ст.ст.сп. 

Број 

ученика 

планиран 

Број 

ученика 

уписан 

Maшински техничар за 

компј.конструисање 
I/1 IV 30 30 

Техничар друмског саобраћаја I/2 IV 30 30 

Техничар за компј. управљање I/3  IV 30 30 

Техничар за графичку припрему 1/4 IV 30 30 

Аутомеханичар Мех.грејне и рахл. 

Техн 
I/5 III 

15 

15 

15 

15 

УКУПНО: 5  150 150 

 

II разред 

ЗАНИМАЊЕ одељење Ст.ст.сп. Број ученика 

Maшински техничар за 

компј.конструисање 
I/1 IV 24 

Техничар друмског саобраћаја I/2 IV 30 

Техничар за компј. управљање I/3  IV 19 

Техничар за графичку припрему 1/4 IV 20 

Аутомеханичар Мех.грејне и рахл. 

Техн 
I/5 III 14 

УКУПНО: 5  106 

 

III разред 

ЗАНИМАЊЕ одељење Ст.ст.сп. Број ученика 

Маш.тех.за компј.констр. II/1 IV 23 

Маш.тех.мотор. возила II/2 IV 16 

Техничар за компјутерско 

управљање 
II/3 IV 15 

Аутомеханичар/ Мех.грејне и рахл. 

техн 
II/4 III 14 

УКУПНО: 4  68 

 

IV разред 

ЗАНИМАЊЕ одељење Ст.ст.сп. бр.ученика 

Маш.тех.за компј.констр. IV/1 IV 26 

Маш.тех.мотор. возила IV/2 IV 31 

Техничар за компј. управљање IV/3 IV 14 

Типограф, IV/4 IV 15 

УКУПНО: 4  86 

 

Укупан број одељења школској 2016/2017. години је 18 са 415 ученика. 
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СПИСАК ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА 
 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ЗАНИМАЊЕ 

 I разред  

I/1 ЋУЛИБРК ДРАГАНА Маш. техн. за  компј. констр. 

I/2 АТАНАЦКОВИЋ БРАНКИЦА Техничар друм.саобраћаја 

I/3 БЈЕЛОБРК ВЕРА Техничар за компј. управљање 

I/4 ЈОВАНОВИЋ КАТИЦА Техничар за графич.припрему 

I/5 ТОМАШЕВИЋ ВЛАДИМИР Аутомеханичар/ МГРТ 

 II разред  

II/1 ЂЕКИЋ САША Маш. техн. за  компј. констр. 

II/2 ЦВЕТКОВИЋ ПЕТРОВИЋ СВЕТЛАНА Техничар друм.саобраћаја 

II/3 СТОКУЋА БОЖИЦА Техничар за компј. управљање 

II/4 ПАНТИЋ ДРАГАНА Техничар за графич.припрему 

II/5 КЕШЕЉ ЗОРИЦА Аутомеханичар/ МГРТ 

 III разред  

III/1 ЧОВИЋ СНЕЖАНА Маш. техн. за  компј. констр. 

III/2 ЈЕГДИЋ ЉУБИНКА Маш.техн.моторних возила 

III/3 АНДРИЋ НАДА Техничар за компј. управљање 

III/4 ВИДОВИЋ ВЛАДИМИР Аутомеханичар/ МГРТ 

 IV разред  

IV/1 КОВАЧЕВИЋ НАДА Маш. техн. за  компј. констр. 

IV/2 ТЕШИЋ ЈАСМИНА Маш.техн.моторних возила 

IV/3 ПЕТРОВИЋ СРБИСЛАВ Техничар за компј. управљање 

IV/4 НОВАКОВИЋ ЗОРИЦА Типограф 
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ПРЕГЛЕД УЧЕНИКА ПО МЕСТУ СТАНОВАЊА 

 
дељење I-1 I-2 I-3 I-4 1-5 ∑ I II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 ∑ II III-1 III-2 III-3 III-4 ∑ III IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 ∑ IV Укупно 

место становања                        

Стара Пазова 14 19 12 4 14 63 7 16 6 11 2 42 16 2 7 5 30 14 15 2 6 37 172 

Нова Пазова 4  7 5 1 17 6 2 4 2 4 18 3   3 6 6 3 6 5 20 61 

Голубинци 5 1  5 2 13 3 3 3 1 2 12  7 4 2 13 2 4 1 1 8 46 

Војка 1 5 1 1 3 11 3 4 1 4 1 13 1 6 2  9 2 2 2  6 39 

Стари Бановци 2 1 4  6 13 3 1   1 5 1 1 1 2 5  2 1  3 26 

Нови Бановци 1   3 1 5      0     0    1 1 6 

Белегиш   1 2 1 4     1 1 1   2 3     0 8 

Сурдук      0     1 1     0  2   2 3 

Крњешевци   1  1 2 1 4    5     0  1 2 1 4 11 

Петровић Салаш 1     1     1 1     0     0 2 

Инђија    2  2   1 1  2 1  1  2     0 6 

Н. Сланкамен      0   1   1     0     0 1 

Н. Карловци      0      0     0  2  1 3      3 

Путинци  2    2      0     0 1    1 3 

Пећинци  1  2  3   1   1     0     0 4 

Бечмен     1 1      0     0     0 1 

Деч       0      0     0 1    1 1 

Шимановци      0   1   1     0     0 1 

Попинци 1   1  2      0     0     0 2 

Батајница   4 3 1 8   1 1 1 3     0     0 11 

Бусије     1 1      0     0     0 1 

Угриновци 2  1   3      0     0     0 3 

Земун    4  4      0     0     0 4 

Укупно 31 29 31 32 32 155 23 30 19 20 14 106 23 16 15 14 68 26 31 14 15 86 415 
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ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦЕ 
 

Одељење Број 

ученика 

Потпуна 

породица 

Само са 

мајком 

Само 

саоцем 

Са 

рођацима 

Са 

старатељем 

I-1 31 29 1 1   

I-2 29 20 7 2   

I-3 31 20 10 1   

I-4 32 27 2 3   

I-5 32 20 6 5  1 

∑ I 155 116 26 12  1 

II-1 23 17 2        4   

II-2 30 28 2    

II-3 19 12 3 3  1 

II-4 20 13 6 1   

II-5 14 12 1 1   

∑ II 106 82 14 9  1 

III-1 23 20 3    

III-2 16 14 1 1   

III-3 15 12 1   2 

III-4 14 10 3 1   

∑ III 68 56 8 2  2 

IV-1 26 20 4 1  1 

IV-2 31 29 1   1 

IV-3 14 12 2    

IV-4 15 14 1    

∑ IV 86 75 8 1  2 

УКУПНО 415 329 56 24  6 
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Извештај о успеху ученика са I класификационог периода  
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м
ер
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  %   % 1 2 3 
4 и 

више 

1-1 30 11 36,7% 17 56,7% 9 4 5 0 35 2 436 35 471 3 0 

1-2 28 16 57,1% 12 42,9% 5 0 3 4 32 0 427 182 609 10 0 

1-3 31 8 25,8% 23 74,2% 7 5 4 6 62 0 471 71 542 3 0 

1-4 30 8 26,7% 21 70,0% 6 7 4 8 64 1 740 62 802 2 0 

1-5 32 7 21,9% 25 78,1% 4 5 6 10 87 0 627 262 889 19 0 

сума 151 50 ##### 98 64,9% 31 21 22 28 280 3 2701 612 3313 37 0 

2-1 24 4 16,7% 7 29,2% 3 1 5 11 69 13 677 218 895 11 2 

2-2 30 7 23,3% 13 43,3% 9 1 2 1 21 10 822 23 845 1 0 

2-3 21 7 33,3% 14 66,7% 5 7 0 2 27 0 170 21 191 0 0 

2-4 20 5 25,0% 15 75,0% 4 3 3 5 45 0 278 68 346 4 0 

2-5 14 7 50,0% 6 42,9% 2 2 1 1 14 1 280 41 321 6 0 

сума 109 30 ##### 55 50,5% 23 14 11 20 176 24 2227 371 2598 22 2 

3-1 23 9 39,1% 14 60,9% 3 6 3 2 33 0 404 36 440 6 0 

3-2 16 5 31,3% 10 62,5% 3 5 2 0 19 1 367 42 409 3 0 

3-3 15 5 33,3% 10 66,7% 3 4 3 0 21 0 387 30 417 0 1 

3-4 14 3 21,4% 11 78,6% 0 7 3 1 29 0 608 232 840 6 4 

сума 68 22 ##### 45 66,2% 9 22 11 3 102 1 1766 340 2106 15 5 

4-1 26 11 42,3% 15 57,7% 8 3 3 1 28 0 829 129 958 10 0 

4-2 31 13 41,9% 18 58,1% 13 4 1 0 24 0 1044 121 1165 12 0 

4-3 14 3 21,4% 8 57,1% 6 6 0 0 18 3 775 100 875 7 0 

4-4 15 9 60,0% 6 40,0% 2 1 3 0 13 0 649 26 675 1 0 

сума 86 36 ##### 47 54,7% 29 14 7 1 83 3 3297 376 3673 30 0 

сви 414 138 ##### 245 59,2% 92 71 51 52 641 31 9991 1699 11690 104 7 
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 Извештај о успеху ученика на  III класификационом периоду 
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  %   % 1 2 3 

4 и 

више 

1-1 30 11 36,7% 19 63,3% 6 6 4 3 44   1313 131 1444 13 0 

1-2 27 14 51,9% 13 48,1% 3 4 2 4 43 8 1397 396 1793   4 

1-3 29 9 31,0% 20 69,0% 2 5 7 6 63   1434 244 1678 12 0 

1-4 29 8 27,6% 17 58,6% 6 2 3 4 63 4 2564 189 2753 7 1 

1-5 33 10 30,3% 23 69,7% 4 2 4 12 76 4 2032 524 2556 7 12 

сума 148 52 35,1% 92 62,2% 21 19 20 29 289 16 8740 1484 10224 39 17 

2-1 24 5 20,8% 19 79,2%   4 4 10 80 6 2746 520 3266 6 10 

2-2 30 16 53,3% 14 46,7% 8 2 1 3 33 6 2188 78 2266 7 3 

2-3 21 14 66,7% 7 33,3% 3 3 1   12   1140 98 1238 4   

2-4 19 9 47,4% 10 52,6% 1 3 2 4 34   1151 108 1259 1   

2-5 15 5 33,3% 10 66,7% 2 2 3 3 29   358 71 429 7   

сума 109 49 45,0% 60 55,0% 14 14 11 20 188 12 7583 875 8458 25 13 

3-1 23 8 34,8% 15 65,2% 8 5 1 1 25   1800 242 2042 11 3 

3-2 16 6 37,5% 10 62,5% 10       10   830 143 973 11   

3-3 15 3 20,0% 12 80,0% 5 2 3 2 26   914 155 1069     

3-4 14 1 7,1% 13 92,9% 7 5     22 12 1465 829 2294   3 

сума 68 18 26,5% 50 73,5% 30 12 4 3 83 12 5009 1369 6378 22 6 

4-1 26 9 34,6% 17 65,4% 7 7 1 2 33   2973 233 3206 8   

4-2 31 17 54,8% 14 45,2% 7 2 3 1 22 2 1609 136 1745 16   

4-3 14 2 14,3% 12 85,7% 2 2 4 4 40 2 1903 472 2375 4 1 

4-4 15 3 20,0% 7 46,7% 4   1 4 23 2 2663 90 2753 4   

сума 86 31 36,0% 50 58,1% 20 11 9 11 118 6 9148 931 10079 32 1 

сви 411 150 36,5% 252 61,3% 85 56 44 63 678 46 30480 4659 35139 118 37 
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Успех ученика на крају школске 2016/2017.године (јун) 
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о
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1-1 30 26 86,7% 4 6 16 0 4 13,3% 1 2 1 2161 72,0 226 7,5 2387 79,6 

1-2 25 21 84,0% 9 4 8 0 4 16,0% 0 1 3 2212 88,5 518 20,7 2730 109,2 

1-3 29 17 58,6% 2 2 11 2 10 34,5% 4 6 0 2297 79,2 450 15,5 2747 94,7 

1-4 28 22 78,6% 1 11 10 0 2 7,1% 0 0 2 3884 138,7 153 5,5 4037 144,2 

1-5 33 21 63,6% 0 7 6 8 9 27,3% 3 3 3 1990 60,3 554 16,8 2544 77,1 

сума 145 107 73,8% 16 30 51 10 29 20,0% 8 12 9 12544 86,5 1901 13,1 14445 99,6 

2-1 24 19 79,2% 1 4 7 7 5 20,8% 4 1 0 3857 160,7 679 28,3 4536 189,0 

2-2 30 27 90,0% 6 9 12 0 3 10,0% 2 1 0 3528 117,6 196 6,5 3724 124,1 

2-3 22 21 95,5% 1 7 13 0 0 0,0% 0 0 0 1743 79,2 127 5,8 1870 85,0 

2-4 19 17 89,5% 4 7 4 2 2 10,5% 1 1 0 1662 87,5 116 6,1 1778 93,6 

2-5 14 6 42,9% 2 1 3 0 0 0,0% 8 0 0 1416 101,1 209 14,9 1625 116,1 

сума 109 90 82,6% 14 28 39 9 10 9,2% 15 3 0 12206 112,0 1327 12,2 13533 124,2 

3-1 23 17 73,9% 5 4 8 0 6 26,1% 5 1 0 2932 127,5 313 13,6 3245 141,1 

3-2 16 16 100,0% 0 2 13 1 0 0,0% 0 0 0 1221 76,3 228 14,3 1449 90,6 

3-3 15 9 60,0% 1 4 3 1 6 40,0% 6 0 0 1525 101,7 202 13,5 1727 115,1 

3-4 14 8 57,1% 0 1 6 1 0 0,0% 0 0 0 649 46,4 776 55,4 1425 101,8 

сума 68 50 73,5% 6 11 30 3 12 17,6% 11 1 0 6327 93,0 1519 22,3 7846 115,4 

4-1 26 24 92,3% 5 8 11 0 2 7,7% 1 1 0 3662 140,8 255 9,8 3917 150,7 

4-2 31 21 67,7% 1 10 7 3 10 32,3% 10 0 0 4803 154,9 395 12,7 5198 167,7 

4-3 14 9 64,3% 0 2 3 4 1 7,1% 1 0 0 1865 133,2 700 50,0 2565 183,2 

4-4 15 15 100,0% 5 7 3 0 0 0,0% 0 0 0 3262 217,5 90 6,0 3352 223,5 

сума 86 69 80,2% 11 27 24 7 13 15,1% 12 1 0 13592 158,0 1440 16,7 22878 266,0 

сви 408 316 77,5% 47 96 144 29 64 15,7% 46 17 9 44.669 109,5 6.187 15,2 50.856 124,6 
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                                       Успех ученика на крају школске 2016/2017.године (aвгуст) 
 

 

 

  

 

одељење ученика укупно 
позитивних 

% одличних врло 
добрих 

добрих довољних понавља 
разред 

  1-1 31 29 93,5%  4 6  17  2  1  

  1-2 28 23 82,1% 9 4 8 2 0 

  1-3 31 29 93,5% 2 2 12 13 0 

  1-4 29 24 82,8% 1 11 9 3 2 

  1-5 32 28 87,5% 0 7 7 14 5 

  сума 151 133 88,1% 12 24 36 32 7 

  2-1 24 24 100,0% 1 4 8 11 0 

  2-2 30 30 100,0% 6 10 13 1 0 

  2-3 21 21 100,0% 1 7 13 0 0 

  2-4 19 19 100,0% 4 7 6 2 0 

  2-5 14 14 100,0% 2 1 7 4 0 

  сума 108 108 100,0% 14 29 47 18 0 

  3-1 23 23 100,0% 5 4 11 3 0 

  3-2 16 16 100,0% 0 2 13 1 0 

  3-3 15 15 100,0% 1 4 8 2 0 

  3-4 14 12 85,7% 0 1 8 3 2 

  сума 68 66 97,1% 6 11 40 9 2 

  4-1 26 26 100,0% 5 8 12 1 0 

  4-2 31 31 100,0% 1 12 13 4 0 

  4-3 14 14 100,0% 0 2 4 8 0 

  4-4 15 15 100,0% 5 7 3 0 0 

  сума 86 86 100,0% 11 29 32 13 0 

  сви 413 393 95,2% 43 93 155 72 9 
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                                                                             Завршни и матурски испити у школској 2016/2017. години 
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3-4 14 9 9 4 3 1 1  4 4 1 2 1   13 13 5 4 1 1  

4-1 26 24 24 3 18 3   2 2  1  1  26 26 3 19 4 1  

4-2 31 21 21 12 4 3 2  10 10  6 4   31 31 12 10 3 2  

4-3 14 11 8 1 1 3 3 3 2 1    1 1 13 9 1 1 4 4 4 

4-4 15 15 15 5 6 4   /       15 15 5 6 4   

100 80 77 25 32 14 6 3 18 17 1 9 5 2 1 98 94 26 40 16 8 4 
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НАСТАВА И ДРУГИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
      

Редовна настава 

 

Настава је извођена према распореду часова који је ступио на снагу 01.09.2015. године 

(посебан распоред за рад у преподневној смени и у смени послеподне). 

Часови одељенске заједнице су уклопљени у распоред. Настава се изводи у две смене: I 

смена од 730 до 1330, II смена од 1300 до 1850. Велики број одељења у смени изискивао је да скоро 

све просторије у школи буду  стално заузете. Часови су углавном реализовани у класичним 

учионицама,изузев часова рачунарства и информатике, компјутерске графике и стручних 

предмета за типографа, за које постоје кабинети.  

Практична настава се изводи у школској радионици која је опремљена у складу са 

нормативима за извођење наставе. Настава се изводи у групама у две смене и то: I смена од 730 до 

1330, II смена од 1315 до 1900. 

 

 

Пројекти 

 

Школа је била укључена у пројекат „Техничка подршка за инклузију Рома“ (TARI) у 

складу са IPA 2012 програмом за социјални развој и Програмом „Стипендија и менторска 

подршка у средњим школама у Србији“. 

Девет ученика наше школе су добили стипендију за школску 2016/2017 годину:  
1. Јовановић Немања, 

2. Јовановић Милош, 

3. Ибић Милош, 

4. Николић Стефан, 

5. Јовановић Сања 

6. Јовановић Љубомир 

7. Јовановић Александар 

8. Јовановић Мирослав 

9. Јовановић Ивана 

 

Ментори за школску 2016/2017  су Турудић Сузана, педагог и Кешељ Зорица, наставник 

устава и права грађана. 

 

 

Учешће ученика на такмичењима 

 

          У школској 2016/2017. години ученици су  учествовали  на такмичењима из физичког 

вапитања, у организацији Министарства просвете.   

 На првенству Републике Србије у каратеу до 68кг (првенство у Панчеву 07.03.2017. 

године.), прво место освојио је Пуцар Велибор, ученик 4-1одељења. 

 

 На окружном првенству у атлетици у Сремској Митровици 11.05.201.7 године, треће 

место  освојила је Илић Милица, ученица 2-4 одељења 

  

 На библијској олимпијади  - евангеличкој у Бачком Петровцу, 06.05.2017. године, друго 

место освојио је Гашпар Борис, ученик 4-3 одељења 

 

 Предметни наставник који је  пратио ученике је: 

Милаш Јанко, наставник физичког васпитања, из Старе Пазове,  
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ 
 

 

 
Извештај о раду Ученичког парламента 

 
Координатор: Зорица Кешељ 

 

Председник Ученичког парламента: Љубивој Пауновић  IV 1 

Потпредседник: Миша Гавриловић III3 

Секретар: Александра Филко  IV1 

Записничар: Анђела Орошић IV4 

  

 

Одржано седница: 4 

  

I     30.09.2016. присутно 28 ученика  

II   02.12.2016. присутно 28 ученика 

III  08.02.2017. присутно 20 ученика 

IV  24.05.2017. присутно 26 ученика 

  

На 1. седници одржаној 30.09.2014.год. изабрано је председништво и одбори у следећем 

саставу:  

 

Одбор за спорт:  

1) Продановић Ђорђе, II 2 

2) Бањанин Ненад,III 3 

3) Глумац Стеван, I 5 

 

Одбор за културу: 

1) Стевановић Саша III 3 

2) Гавриловић Миша III3 

 

Одбор за организацију излета и екскурзија: 

1) Пауновић Љубивоје IV 1 

2) Филко Александра IV1 

3) Бојанић Никола I 5 

 

Одбор за комуникацију са наставницима: 

1)Анђела Карановић IV 3 

2)Анђела Орашић IV 4 

3)Небојша Пуља III 1 

 

Одбор за сарадњу са другим парламентима: 

1)Александра Филко IV 1 

2)Пауновић Љубивоје IV 1 

 

На истој седници усвојен је  План и програм рада Ученичког парламента. 
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Време 

реализације 
Aктивност Носиоци активности Начин 

30.09.2016. Конститутивна 

седница,  
циљ: доношење 

Плана рада и бирање 

Председништва 

Координатор 
Чланови парламента 

Дискусија, 

Гласање 
 

02.12.2016. II Седница 
циљ: информисање 

чланова Парламента о 

радним и 

волонтерским 

камповима у оквиру 

пројекта“Европорама“ 

и пријављивање за 

обуку писања Бизнис 

плана   

Председништво 

парламента, 

координатор,чланови 

Парламента,  

Разговор, 

Дискусија, 

Дебата 

 

08.02.2017. III Седница 
циљ: доношење 

одлуке о учествовању 

у Хуманитарној 

акцији прикупљања 

новца за Стојана 

Радеку 

Председништво, 

координатор, чланови 

Парламента 

Разговор,  

дискусија,  

гласање 

24.05.2017. IV Седница 

циљ: информисање 

чланова о формирању 

ВТ за КВиС 

Председништво, 

Координатор, 

Чланови парламента 
 

Разговор, 

дебата 

22.09.2016. Пријављивање два 

ученика за вршњачке 

едукаторе у пројекту 

“На младима Нет 

остаје“ 

Координатор Интервју  

7.-10. октобра 

2016. 

Обука за рад са 

вршњацима у оквиру 

пројекта „На младима 

Нет остаје“ 

Небојша Пуља 

Дамјан Дрљача 

„Балкан Идеа“ 

Радионица 

22.12.2016. Обука за писање 

радне биографије 

Координатор 

НСЗЗ 

КЗМ 

Ученици/матуранти 

Радионица 

03.03.2017. Вршњачка едукација 

ученика I 1 и I 2 

одељења 

Небојша Пуља 

Дамјан Дрљача 
Радионица  

Време 

реализације 
Aктивност Носиоци активности Начин 

Април 2017. Обука за унапређење 

вештина управљања 

каријером у сарадњи 

са КЗМ ученика треће 

године 

Милица Митровић 

Сузана Турудић 

Координатор 

КЗМ 

Радионица, 

Реални сусрети 

23-26.06.2017. Обука о 

предузетништву 

„Размишљај 

предузетнички“ 

Саша Стевановић 

Марко Радивојевић 

ХУ“Пријатељи“ 

Радионица 
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Извештај Тима за Културну делатност школе 

 

 

Чланови су: 

 Јовановић Катица,, наставник српског језика и књижевности – председник 

 Хадрик Владимир, наставник српског језика и књижевности  

 Хавран Даниела, наставник српског језика и књижевности 

 

 

* ПРВИ САСТАНАК-  02.09.2016. 

Чланови тима Владимир Хадрик, Данијела Хавран и Катица Јовановић су се састали са циљем 

предлагања тема за план рада тима за школску 2016/17. годину. Разматране су могућности 

сарадње са Литерарно-новинарском секцијом. Сачињен је годишњи план рада тима који ће бити 

саставни део годишњег плана рада Техничке школе. 

*ДРУГИ САСТАНАК- 07.09.2016. 

Тим за културне активности ће у сарадњи са Литерарно-новинарском секцијом путем блога 

секције подсетити ученике на Међународни дан писмености одговарајућим садржајима који се 

тичу занимљивих чињеница о писмености. Садржај је видљив на блогу Техничке школе. 

* ТРЕЋИ САСТАНАК - 17.11.2016. 

Одржан је састанак Тима како би се констатовао нови састав одређен одлуком школе и са тим у 

вези размотрио годишњи план рада. Тим у новом саставу чине Данијела Хавран (члан), Андреа 

Дворницки Махо (члан) и Катица Јовановић (координатор). Чланови тима ће у наредном периоду 

употпунити план рада.  

* ЧЕТВРТИ САСТАНАК - 12.11.2016. 

Након одржаног састанка координатора тимова за културне активности све три средње школе и 

усвојеног предлога да се школска слава Свети Сава организује учешћем ученика све три школе, 

чланови Тима Техничке школе су дали своје предлоге и имена учесника у програму. Ученици 

Ђорђе Продановић(II3)  и Ђорђе Шукунда (II3) ће говорити одабране текстове, припремљена је 

пригодна ППТ о животу светог Саве и задужбинама Немањића, ученикI3 Панић Саша је нацртао 

портрет светог Саве.  Пробе ће бити одржане током јануара. 

* ПЕТИ САСТАНАК - 25.11.2016. 

Договорено је учешће мешовитог хора средњих школа из Старе Пазове на угледном часу 

посвећеном Бобу Дилану, добитнику Нобелове награде за књижевност. Садржај угледног часа ће 

бити видљив на блогу Техничке школе. 

* ШЕСТИ САСТАНАК - 30.12.2016. 

Чланови тима су се састали са циљем састављања полугодишњег извештаја о раду. 

Реализовано је учешће на угледном часу српског језика посвећеног Бобу Дилану, добитнику 

Нобелове награде за књижевност. Фотографије и приказ часа видљиви на блогу и сајту Техничке 

школе Стара Пазова. 
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* СЕДМИ САСТАНАК - 02.02.2017. 

Реализована је прослава школске славе. Ученици све три средње школе су припремили 

заједнички програм у сарадњи са предметним наставницима. Фотографије и видео запис 

видљиви на сајту Техничке школе. 

 

 
* ОСМИ САСТАНАК -  20.06.2017. 

Чланови тима су анализирали урађено током школске 2016/17. године, констатовали да није 

реализована посета Сајму књига и одлазак у позориште/биоскоп због недовољног броја 

заинтересованих ученика за овај вид организоване активности. Састављен је годишњи извештај о 

раду тима. 
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Извештај о раду литерарно-новинарске секције 

 

Координатори секције су: Јасмина Тешић, Владимир Хадрик и Катица Јовановић. 

 

Координатори секције су: Јасмина Тешић и Катица Јовановић. 

 

* ПРВИ САСТАНАК-  30.08.2016. 

Координатори секције су се сагласили да на почетку школске године  ученицима Техничке 

школе прикажу реализоване активности током претходне школске године у циљу мотивисања 

ученика да се креативно изразе на различите слободне и задате теме путем блогаУСПУТ/УЗ 

ПУТ и електронског часописа Жироскоп. 

Садржај видљив на  www.tehnickaskolablog.wordpress.com. 

 

* ДРУГИ САСТАНАК- 05. 09. 2016. 

            Координатори секције су се састали са циљем предлагања тема за годишњи план рада 

секције. Након усаглашавања око тема, начина и времена реализације садржаја сачињен је 

годишњи план рада секције, који ће бити саставни део Годишњег плана рада Техничке школе и 

биће доступан ученицима на блогу секције. 

 

* ТРЕЋИ САСТАНАК-  07.09. 2016. 

 

             Координатори Литерарно-новинарске секције ће  путем блога Техничке школе подсетити 

ученике на Међународни дан писмености одговарајућим садржајима који се тичу области које 

обухвата појам писмености са циљем осврта и наглашавања важности ове теме. Садржај је 

видљив на блогу Техничке школе. 

 

* ЧЕТВРТИ САСТАНАК- 12.09.2016. 

 

У суботу 10.09.2016. одржана је показна вежба Хитне помоћи и увиђаја, која је за циљ имала 

подизање свести код свих учесника у саобраћају у вези са одговорним и безбедним учешћем у 

истом. Фотографије овог догађаја и састав ученика Кристијана Росића III2 видљиви на блогу. 

 

* ПЕТИ САСТАНАК - 03.10.2016. 

Објављени су цртежи инспирисани градивом обрађеним на часу српског језика и књижевности у 

одељењу I4 и III3. 

Обележен је Међународни дан писмености, садржај видљив на блогу. 

Координатори секције се сагласили да у наредном периоду објављују информације и 

занимљивости у вези са Сајмом књига у Београду, будући да ученици Техничке школе Стара 

Пазова неће ићи организовано на ову манифестацију. Садржај видљив на блогу. 

 

*ШЕСТИ САСТАНАК- 01.11.2016. 

Током октобра су објављени чланци у вези са доделом Нобелове награде, али и других дешавања 

из области културе. За наредни период се планирају сличне активности. Договорена је сарадња 

са Бранком Ракочевићем у циљу припреме угледног часа посвећеног Бобу Дилану. 

 

* СЕДМИ САСТАНАК - 10.12.2016. 

У четвртак 8.12.2016.године у Техничкој школи Стара Пазова чула се песма БобаДилана, 

добитника Нобелове награде за књижевностз а 2016. годину. Уважени господин Бранко 

Ракочевић, иницијатор отворене учионице посвећене,,Хомерунашегдоба“ изнео је свеобухватну 

ретроспективу којом је присутнима указао на лик и дело Роберта Алана Зимермана, касније 

познатог Боба Дилана, осврнувши се и на укрштена копља бораца за и против песника 

/кантаутора овенчаног Нобеловим венцем. Ученици Техничке школе су потом својом младошћу 

и новом енергијом подсетили присутне у отвореној учионици да, без обзира на годину рођења, 

музичке афинитете и било који други облик раздвајања у редове који паралелно иду својим 
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путевима и никад се не сретну, ипак, имају нешто заједничко – препознавање искреног и 

отвореног у речи било којег језика, музици и надахнућу које младост увек носи са собом. 

Испред Техничке школе Стара Пазова захваљујемо се поштованом  господину Бранку 

Ракочевићу, уваженим гостима на присуству и пажњи, а свим учесницима у програму честитамо 

на успешном наступу. 

 

Програм посвећен добитнику Нобелове награде 2016.припремили су: 

Бранко Ракочевић, Јасмина Тешић, Даниела Дошен, Андреа Дворницки Махо, Катица 

Јовановић, Драгана Пантић, Михајло Тодоровић. 

 

Цртежи: Ђорђе Девић и Aлекса Квргић, I4. 

 

Обрада цртежа: Владимир Михић и Душан Маленчић, II4 

 

Тексто вечитали: Тања Чанковић, I4 

                               Кристијан Росић, III2 

                               Милош Минић и Милош Миљевић,  II1 

                               Ђорђе Продановић II3 и Ђорђе Шукунда II3. 

  

Гитара: Никола Радић, II1. 

 

Део мешовитог хора старопазовачких средњошколаца: 

Марта Кукучка, Анабела Стошић, Ема Кочиш, Андреа Руман, Емилија Деспот, Марина 

Марковић, Евица Домоњи, Нена Ракић, Петар Орошић, Стефан Мачак; гитара-Виктор Стришко, 

даире: Евица Домоњи, тарабука- Јована Гутовић. 

 

 



 19 

  

. 

Извештај Тима за реализацију екскурзија, излета и других активности 

 
Чланови: 

 Цветковић-Петровић Светлана, наставник машинских предмета – председник 

 Мандић Елијана, наставник биологије 

 Томић Ана, наставник географије 

 

 

Реализација  излета,  екскурзија и других активности  за 2016/2017. години 

 

Септембар 

 

Посета градске библиотеке 

Посете изложбе у галерији или позоришној сали Старе Пазове 

 

Октобар 
 Једнодневни излет (   није реализован због недовољног броја 

ученика                                                       ) 

Посета Међународном сајму заштите животне средине – 

ECOFAIR - Београд (13.10.2016- 16.10.2016.понедељак.уторак, 

среда, четвртак.) 

Посета Међународном сајму графичке и папирне индустрије – 

Београд  

Међународни београдски сајам књига (26.10.2016. -02.11.2016.) 

7.звонце сајам образовања (26.10.2016. -02.11.2016.) 

Међународни сајам опреме и средстава за савремену наставу – 



 20 

учила (26.10.2016. -02.11.2016.недеља - недеља, ) 

 

Новембар 

 

Посета Међународном сајму предузетништва за мала и средња 

предузећа  -  завршне године (трећи и четврти разред) –Београд 

(26.11.2016– 28.11.2016. среда,четвртак, петак)  

 Полудневни излет и посета позоришта – Земун / Београд  

 

Децембар 

 

Посета Фестивала науке - Београд 

 

Јануар 

 

Прослава школске славе 

      27.01.2017. Свети Сава  

 

Фебруар 

 

Посета позоришта – Стара Пазова (позоришна представа) 

 

 

Март 

 

Полудневни излет и посета музеја у Београду 

 

Април 

 

Посета Сајму науке и технике - Београд 

Једнодневни излет или екскурзија( није реализован због 

недовољног броја заинтересованих ученика) 

 

Мај 
Такмичарске смотре и екскурзије(нису реализоване) 

Посета Пољопривредном сајму у Новом Саду 

Посета Међународном сајму технике и техничких достигнућа у 

Београду  

Посета предузећу које се бави производњоммашина, алата, и 

других машинских производа 

Посета предузећу које се бави графичком и папирном 

производњом  

 

Јун 

 

Организација матурске вечери(мату(није реализовано ѕбог 

недовољног броја заинтересованих ученика) 
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Извештај тима за самовредновање 

 

 

ШКОЛА: Техничка школа 

МЕСТО: Стара Пазова 

ШК. ГОД 2016/2017 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: подршка ученицима – професионална оријентација 

  ресурси – ресурси локалне средине 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

1. Ковачевић Нада – представник Стручног већа за природне науке 

2. Бањанин Младен – представник Стручног већа за природне науке 

3. Петровић Србислав – представник Стручног већа за машинску групу предмета 

4. Вера Бјелобрк - представник Стручног већа за машинску групу предмета 

5. Џогаз Немања – представник стручног већа за практичну наставу 

6. Човић Снежана – представник Стручног већа за природне науке 

 

 

Име, презиме и функција у школи КООРДИНАТОРА  тима за самовредновање 

 

 

Ковачевић Нада 

 

Професор рачунарство и информатика 

 

КОМЕНТАРИ 

 

Како је и на који 

начин тим сарађивао са 

колективом и обрнуто, 

да ли су сви подједнако 

радили, да ли је било 

оних који су ометали рад и сл. 

Сви чланови колектива су добро сарађивали.  

Динамика окупљања 

тима и начин рада 

(подела дужности и 

слично) и посебна 

запажања 

Тим се састао 4 пута у току године и за то време је 

успео да одради све задатке који су предвиђени 
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ОКВИР ВРЕДНОВАЊА 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ ПОДРУЧЈА 

ВРЕДНОВАЊА 

ПОКАЗАТЕЉИ 

 

подршка ученицима – 

професионална 

оријентација 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ресурси – ресурси 

локалне средине 

 

 

 

 

 

 

 Професионално 

интересовање ученика 

основних школа 

 Истраживање потреба 

привредника општине 

Стара Пазова за 

профилима који се 

образују у Техничкој 

школи 

 

Техничка школа је учествовала на 

Сајму привреде који је одржан 22. и 

23 септембра 2016.године у оквиру 

спортско- рекреативног центра у 

Новој Пазови у организацији 

општине Стара Пазова и Сремске 

привредне коморе са циљем: 

 презентације школе/ образовних 

профила које школујемо 

ученицима осмог разреда основне 

школе. 

 проширивање и продубљивање 

сарадње са: Националном 

службом за запошљавање, 

Канцеларијом за младе, 

Канцеларијом за Роме, 

привредницима, Канцеларијом за 

локални економски развој као и 

осталим службама СО Старе 

Пазове. 

 Испитивање кадровских потреба 

на тржишту 

  

  

 Активности 

 Презентација радова ученика: 

школски материјал, плакати, 

радови у електронској форми 

(видео-презентације) у сва три 

подручја рада (машинство, 

графичарство, саобраћај).  

 презентација подручја рада – 

саобраћај, безбедност у 

саобраћају (пијане наочаре).  

 Представљање бивших 

ученика који су сада успешни 

привредници, радници и 

студенти, као и наставници у 

Техничкој школи. 

 Разговор и договар са  

привредницима о 

могућностима организовања 

практичне наставе у њиховим 

привредним објектима или 

могућностима посета ученика 

у оквиру практичне наставе.  

  

 Организација практичне 

наставе у привредним 

организацијама – увођење 

дуалног образовања 
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ОПИС НИВОА 

ОСТВАРЕНОСТИ  

НИВО (1,2,3,4...)    

Образложење: 

 

подршка ученицима – професионална оријентација   -4 

 ресурси – ресурси локалне средине  -4 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

 

Учесници 

обухваћени 

истраживањем – 

прецизни подаци, тј. 

тачан број и критеријум 

при избору (ученици, 

наставници, стручни 

сарадници, родитељи, 

шира локална заједница) 

34 наставника и 41 ученик Техничке школе 

У ком временском 

периоду је рађено 

самовредновање? 

Од септембра 2016 до маја 2017.године. 

Опишите фазе 

самовредновања! 
 Избор кључних области и одређивање подручја 

вредновања 

 Израда оперативног плана рада тима за 

самовредновање 

 Праћење и прикупљање извештаја координатора и 

наставника практичне наставе о посетама ученика у 

привредним органитацијама. 

 

 ЕВАЛУАЦИЈА СТРУЧНОГ СКУПА 

КОНФЕРЕНЦИЈА -"ДНЕВНИК ПРОМЕНА У 

НАШИМ ШКОЛАМА И ПРЕДШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА" 27. март 2017.године Стара Пазова 

 

 Анкета за ученике Техничке школе који део стручне 

праксе обављају  у фирмама  (ван школе) 

 Обрада података 

 Анализа обрађених података 

 Процена кључних области 

 Израда акционог плана за унапређење кључних 

области 

Које је јаке стране школе 

идентификовао процес 

самовредновања? 

Комуникација и сарадња свих запослених наставника и 

стручних сарадника са привредним организацијама и 

њиховим диреторима у циљу успешне реализације 

практичне наставе ученика у тим организацијама. 



 24 

Које области треба 

побољшати? 
 Промоцију позитивних резултата школе 

 Острварити ширу сарадњу са привредницима у 

циљу обезбеђења извођења практичне наставе за 

што више ученика наше школе.  

 

Ваш акциони план за 

побољшање уочених 

слабости и време 

реализације 

(максимално – једна, 

текућа шк. година) 

  Успешнија сарадња привреде и школе 

Да ли су резултати 

самовредновања 

коришћени при изради 

годишњег програма и 

обухваћени њиме? 

Да  

Ко је задужен за 

праћење 

самовредноване 

области и реализацију 

акционог плана? 

Директор и пегадошка служба школе 

 

 

План састајања тима за самовредновање: 

Септембар: 

Тема састанка: 

 Донети одлуку о самовредновању 

 Договори о областим самовредновања  

 Одговорности чланова тима 

 Израда плана о годишњем раду тима 

за самовредновање 

 

Децембар: 

Тема састанка: 

 Договор о методама и техникама рада 

 Израда материјала 

 

Март: 

Тема састанка: 

 Начелна израда извештаја 

Април: 

Тема састанка израда анкете за ученике и 

оквирног извештаја 

 Доношење мера за побољшање 

унапређења дуалног образовања 

 Укључење неформалног образовања 

одраслих. 

 Оквирни акциони план 

 

 

Тим за самовредновање се састао у следећим терминима: 

 

15.09.2016. 

08.12.2016. 

15.03.2017. 

15.05.2017. 
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Извештај о раду Тима за каријерно вођење 

 

 Ћулибрк Драгана, наставник енглеског језика– председник 

 Кешељ Зорица, наставник социологије 

 Цветковић-Петровић Светлана, наставник машинских предмета 

 Турудић Сузана, педагог  

 Денић Милош, наставник машинских предмета 

 Тишма Ђорђе, координатор практичне наставе 

 Мандић Елијана, наставник биологије 

 Мирковић Милица, наставник филозофије 

 Ђекић Саша, наставник електротехнике 

 Јегдић Љубинка, наставник хемије,  

 Атанацковић Бранкица, наставник саобраћајних предмета,  

 Пантић Драгана, наставник графичких предмета,  

 

Активност Носиоци активности Време реализације 

Каријерно саветовање 

ученика основних школа 

Чланови Тима за КВиС 

(наставници стручних 

предмета, ученици Техничке 

школе) 

Друго полугодиште 

Информисање родитеља о 

могућности развијања 

каријере кроз Техничку 

школу 

Чланови Тима за КВиС, 

директор школе 

Друго полугодиште 

Информисање ученика са 

сметњама у развоју и 

ученика из ризичних група,  

њихових  родитеља, као и 

наставника основних школа 

о могућности наставка 

школовања у Техничкој 

школи 

Чланови Тима за КВиС, 

стручни сарадник, директор 

Друго полугодиште 

Обука ученика Техничке 

школе из области КВиС-а 

Канцеларија за младе, Тим 

за КВиС, наставница 

грађанског васпитања  

Април, мај 

Обука за састављање и 

предавање радне 

биографије, мотивационог 

писма, обављање првог 

разговора за посао 

Национална служба за 

запошљавање, Канцеларија 

за младе 

Друго полугодиште 

Кооперативно образовање у 

фирмама на територији 

општине Стара Пазова 

Наставници практичне 

наставе, координатор 

практичне наставе,  

директор 

Друго полугодиште 

Реализација вежби из уже 

стручних предмета у 

привредним предузећима 

Наставници стручних 

предмета, координатор 

практичне наставе, 

директор, 4М, Грајнер 

Друго полугодиште 

Формирање вршњачког тима Ученици трећег и четвртог Фебруар 
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за КВиС разреда, чланови Тима за 

КВиС 

Састанци менторских школа 

за КВиС 

Чланови Тима за КВиС 

Техничке школе 

Друго полугодиште 

Израда плана 

имплементације КВиС-а 

Чланови Тима за КВиС Друго полугодиште 

Израда промо материјала за 

КВиС за родитеље и ученике 

Чланови Тима за КВиС Друго полугодиште 

Израда плана рада за 

одељенске старешине из 

области КВиС-а 

Чланови Тима за КВиС Друго полугодиште 

Израда материјала за 

одељенске старешине из 

области КВиС-а за школску 

2017/2018. 

Чланови Тима за КВиС Друго полугодиште 

Инфо кутак за КВиС у 

Техничкој школи 

Чланови Тима за КВиС Друго полугодиште 

Обезбеђена портфолија за 

ученике за школску 

2017/2018. годину 

Чланови Тима за КВиС Друго полугодиште 

Учествовање на Сајму 

Тимова за КВиС 

Денић Милош, Кешељ 

Зорица, Мирковић Милица, 

Гавриловић Миша, 

Стевановић Саша 

Мај 

Посета стручној 

конференцији CarieerDay у 

организацији фирме Bosch 

Денић Милош, ученици 

Техничке школе трећег 

разреда 

Мај 

Учествовање на 

конференцији 

„(Не)искоришћени 

потенцијали“ у организацији 

ГИЗ-а 

Ђекић Саша, Турудић 

Сизана 

Мај 

Присуствовање инфо сесији 

о „Регионалној канцеларији 

за сарадњу младих“  

Ћулибрк Драгана, Мандић 

Елијана 

Мај 

Присуствовање округлом 

столу „Безбедност деце у 

саобраћају“ 

АП Војводина, Атанацковић 

Бранкица 

Фебруар 

Посета Железничкој 

станици Нови Сад 

Атанацковић Бранкица, 

Денић Милош, ученици 

првог разреда Техничке 

школе 

Мај 

„Безбедност предшколаца у 

саобраћају“ 

Атанацковић Бранкица, 

Денић Милош, ПУ 

Полетарац Бановци Дунав 

Мај 

Представљање компетенција 

матураната привредницима  

ИГБ, Грајнер, Техничка 

школа 

Јун 

Информисање ученика о 

условима уписа, студирања 

на високим школама и 

факултетима 

Представници високих 

школа и факултета, 

наставници Техничке школе 

Друго полугодиште 

Припремни рад са Предметни наставници Друго полугодиште 
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ученицима који настављају 

школовање 

Покретање тренинг центра 

за младе (од 15 до 35 

година) који нису запослени 

ГИЗ, Инвентива, ФАКТ, 

Општина Стара Пазова, 

директор школе, 

Канцеларија за младе, 

приватни предузетници, 

чланови Тима за КВиС 

Април 

Израђен план рада 

вршњачког тима за КВиС 

Кешељ Зорица Мај 

Обука ученика чланова 

вршњачког тима за КВиС у 

области предузетништва 

Стевановић Саша, 

Радичевић Марко, 

Канцеларија за младе, 

Удружење грађана 

Пријатељи 

Јун 

 

 

 

 

Извештај о раду Тима за сарадњу са локалном самоуправом 

 

 

 

Чланови су: 

- Ђекић Саша – председник 

- Бјелобрк Вера 

- Ерцег Раде  

 

Време 

реализације 

Активности Место 

реализације 

Носиоци 

активности 

фебруар Учествовсње и организовање презентације опреме 

компаније Фесто дидактика којом би се опремили 

кабинет за мехатронику и Тренинг центар 

Техничке школе из Старе Пазове. Састанку су 

присуствовали начелник привреде општине Стара 

Пазова Сузана Илић, начелник за друштвене 

делатности Жељко Шолаја, као и представник и 

демонстратор компаније Фесто дидактика и 

предузетници из општине Стара Пазова 

 

Кућа 

фудбала у 

Старој 

Пазови 

 

Директор, 

Чланови 

тима  

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2017.Организација и учешће на коференцији 

„Дневник промена у предшколским установама, 

основним и средњим школама“. Конференцији су 

присуствовали начелник привреде општине Стара 

Пазова Сузана Илић и начелник за друштвене 

делатности Жељко Шолаја као представници 

локалне самоуправе, начелник и саветници из 

Школске управе из Новог Сада, као и још око 200 

учесника из целе земље. 

Кућа 

фудбала у 

Старој 

Пазови 

Директор, 

Чланови 

тима, 

наставници, 

ученици  
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април 

Учествовање на презентацији опреме компаније 

Фесто дидактика којом би се опремили кабинет за 

мехатронику и Тренинг центар Техничке школе из 

Старе Пазове у просторијама компаније Грајнер из 

Нове Пазове. Презентацији су присуствовали 

начелник привреде општине Стара Пазова Сузана 

Илић и начелник за друштвене делатности Жељко 

Шолаја као представници локалне самоуправе.  

Такође, присутни су били заитересовани 

предузетници са подручја наше општине. 

Компанија 

Грајнер 

 

Директор, 

Ђекић 

Саша 

мај Обележавању Дана школе присутни су били  

учесници локалне самоуправе:просветни 

инспектор Милева Љубинковић ,начелник 

друштвених делатности Жељко Шолаја,начелник 

за привреду Сузана Илић.Присутни су још били 

представници Полиције из Старе пазове, 

предузетници са подручја општине, родитељи и 

ученици 

Техничка 

школа Стара 

Пазова 

Директор, 

Чланови 

тима, 

наставници 

Јуни - 

август 

Набавка аутомобила ради обуке ученика 

образовног профила Техничар друмског 

саобраћаја. Набавка реализована средствима које је 

обезбедила локална самоуправа. 

 Директор, 

Чланови 

тима 

 

 

 
Извештај Тима за заштиту животне средине 

 

 

Чланови су :  

- Мандић Елијана, Биологија, председник 

- Јегдић Љубинка, Хемија 

- Томић Ана, Географија 

 

 

У току школске године три пута је организовано чишћење школског дворишта. У акцији су 

учествовали ученици првог разреда и то у октобру, новембру и априлу.  

Дана 03.11.2016. обележен је Светски дан чистог ваздуха, на тај начин што је на три минута на 

почетку часа отваран прозор и вођен је разговор о значају чистог ваздуха. 

Дана 22.03.2017. обележен је Светски дан вода. Ученици су имали за тај дан да спреме 

занимљивости о водама. 

 

У току марта месеца спроведена је акција прикупљања новчаних средстава, међу наставницима и 

ученицима, ради озелењавања ученичког радног простора. Прикупљено је 4.758 динара, што је 

искоришћено за куповину саксијског цвећа.  

У априлу месецу је обележен Дан планете Земље дебатом о одрживом развоју са ученицима 

другог разреда. 

Из техничких разлога нисмо са ученицима поставили канте за селектован отпад, па смо ту 

активност померили за наредну школску годину. 
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Извештај о раду Тима за заштиту ученика од насиља 

 

 

Чланови су: 

 Турудић Сузана, педагог, председник 

 Стојановић Татјана, дипл. правник 

 Тишма Ђорђе, координатор практичне наставе 

 Кешељ Зорица, наставник социологије 

 Тешић Јасмина, наставник српског језика и књижевности 

 Видовић Владимир, наставник физичког васпитања 

 Петровић Србислав, наставник машинске групе предмета 

 

 

Место  Стара Пазова 

Установа  Техничка школа 

I 

Превентивне активности  
(кратак извештај о реализованим активностима на 

превенцији и раду са ученицима, родитељима, 

активности Тима и сл.) 

 Родитељски састанци за  ученике и 

родитеље свих разреда. 

 Израда ИПП за ученике који показују 

потенцијално насилно понашање. 

 Учешће нашег Тима на Трибини 

стручних радника социјалне заштите, 

образовања и здравства на тему 

„БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ У 

ПОРОДИЦИ И ЗАШТИТА ДЕЦЕ“ 

одржаног 8.05.2017. у Старој Пазови. 

 Учешће чланова Тима на округлом 

столу „Управљању безбедношћу 

саобраћаја и безбедност деце на 

путевима у АП Војводини“ одржаног 

03.02.2017. у Новом Саду. 

 Учешће чланова Тима на предавању о 

сајбер насиљу „Одговорност одраслих у 

изграђивању самопоштовања код 

детета“ одржаног 20.02.2017. у Старој 

Пазови. 

 Учешће чланова Тима на оснивачком 

дану прве националне мреже  школа и 

предшколских установа против 

сексуалног насиља. Одрежаног 

23.02.2017. у Београду. 

 Предавање чланова Тима о безбедности 

деце као пешака у саобраћају у 

предшколској установи „Радост“ 

Бановци-Дунав, 04.05.2017. године. 
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II 

1. Врста насиља, ниво  
(по правилнику: физичко, социјално...)  

Физичко насиље 

 Учесници  
(Ко су учесници, ког узраста, у ком су 

односу учесници: одрасли-

деца...група...? и сл. околности)  

Особа која пријављује: Игор Недељковић 

Против кога се подноси: Јован Предојевић I-5 

 Предузети кораци  
(најкраће: ко је информисан; ко је 

укључен у решавање ситуације; уколико 

има информација каква је сада 

ситуација, навести сажето оно што је 

битно)  

Родитељи оба ученика су информисани и укључени у 

решавање ситуације.Обавештен је педагог.Одељењски 

старешина је кроз индивидуалне разговоре и рад на 

часовима одељењског старешине предупредио наставак 

сукоба. Ученици похађају исти разред и инцидент се више 

није понављао, чак су ученици након тога постали добри 

другови. 

2. Врста насиља, ниво  
(по правилнику: физичко, социјално...)  

Физичо насиље, претња оружјем 

 Учесници  
(Ко су учесници, ког узраста, у ком су 

односу учесници: одрасли-

деца...група...? и сл. околности) 

Особа која пријављује:проф. Србислав Петровић 

Против кога се подноси: Марко Љубић III-4 и Немања 

Субашић IV-3 

  Предузети кораци  
(најкраће: ко је информисан; ко је 

укључен у решавање ситуације; уколико 

има информација каква је сада 

ситуација, навести сажето оно што је 

битно) 

Информисани су  чланови тима за заштиту од 

насиља,родитељи оба ученика(дисциплинске комисије 

организоване), полиција. Субашић Немања није више 

понављао насилно понашање.Међутим, ученик Марко 

Љубић је понављао и друге насилне радње. Није било 

сарадње од стране родитеља ученика. 

1. Врста насиља, ниво  

(по правилнику: физичко, социјално...)  

Вербално насиље (ометање наставе) 

Учесници  
(Ко су учесници, ког узраста, у ком су односу 

учесници: одрасли-деца...група...? и сл. 

околности) 

Особа која пријављује:проф. Јасмина Тешић (дежурни 

наставник) 

Против кога се подноси:ЕТШ- Л.Стефановић- I-5 

                                           ТШ- П. Јовановић, Стојановић и 

Чавлин I-2 

 

Предузети кораци  
(најкраће: ко је информисан; ко је укључен у- 

решавање ситуације; уколико има информација 

каква је сада ситуација, навести сажето оно 

што је битно) 

-Узете Изјаве од свих ученика; 

Обавештен одељењски старешина I-2 и предате јој копије 

Изјава; 

-Обавештена ЕТШ ,,Вук Караџић", упућена пријава; 

-Обавештен ТЗЗН 

-Обавештени родитељи Чавлина, Стојановића и 

Јовановића; 

-Одељењски старешина ће пратити понашање ученика 

надаље 
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2. Врста насиља, ниво  

(по правилнику: физичко, социјално...)  

Изнуда новца 

Учесници  
(Ко су учесници, ког узраста, у ком су односу 

учесници: одрасли-деца...група...? и сл. 

околности) 

Особа која пријављује:проф.Елијана Мандић 

Против кога се подноси:особе познате под надимцима 

,,Жути",,Руни" и ,,Цоне" 

Предузети кораци  
(најкраће: ко је информисан; ко је укључен у 

решавање ситуације; уколико има информација 

каква је сада ситуација, навести сажето оно 

што је битно) 

-Обавештена ПУ Стара Пазова од стране директора школе; 

-Одељењски старешина I-2 одељења Бранкица 

Атанацковић обавестила телефонским путем оца ученика 

од ког је новац изнуђиван (Чавлин). 

3. Врста насиља, ниво  

(по правилнику: физичко, социјално...)  

Вербално насиље 

Учесници  
(Ко су учесници, ког узраста, у ком су односу 

учесници: одрасли-деца...група...? и сл. 

околности) 

Особа која пријављује:проф. Снежана Човић 

Против кога се подноси: Стеван Кресовић II-5 

Предузети кораци  
(најкраће: ко је информисан; ко је укључен у 

решавање ситуације; уколико има информација 

каква је сада ситуација, навести сажето оно 

што је битно) 

-Обављен разговор са мајком Стевана Кресовића; 

-Долазак ујака по позиву; 

-Узете Изјаве од учесника; 

-Разговор Одељењског старешине са читавим одељењем 

као и са групом ученика која је учествовала. 

4. Врста насиља, ниво  

(по правилнику: физичко, социјално...)  

Физичко насиље 

Учесници  
(Ко су учесници, ког узраста, у ком су односу 

учесници: одрасли-деца...група...? и сл. 

околности) 

Особа која пријављује: проф. Катица Јовановић 

 Против кога се подноси: Квргић, Н. Меничанин I-4 

  

Предузети кораци  
(најкраће: ко је информисан; ко је укључен у 

решавање ситуације; уколико има информација 

каква је сада ситуација, навести сажето оно 

што је битно) 

 Обавештени родитељи телефонским путем од стране  

одељењског старешине ; 

-Оба родитеља долазе на разговор.  

5. Врста насиља, ниво  

(по правилнику: физичко, социјално...)  

Физичко насиље 

Учесници  
(Ко су учесници, ког узраста, у ком су односу 

учесници: одрасли-деца...група...? и сл. 

околности) 

Особа која пријављује: Мушкиња Милен II-2 

 Против кога се подноси: Наглић Михаило II-2 

  

Предузети кораци  
(најкраће: ко је информисан; ко је укључен у 

решавање ситуације; уколико има информација 

каква је сада ситуација, навести сажето оно 

што је битно) 

 -Узете Изјаве оба ученика; 

-Обавештени родитељи  оба ученика од стране  одељењског 

старешине ; 

- Спроведен ДП ради утврђивања чињеница; 

-Ученик М. Мушкиња упућен У ДЗ на преглед и превијање. 

 

6. Врста насиља, ниво  

(по правилнику: физичко, социјално...)  

Психичко насиље 

Учесници  
(Ко су учесници, ког узраста, у ком су односу 

учесници: одрасли-деца...група...? и сл. 

околности) 

Особа која пријављује: Ана Мрва, запослена 

Против кога се подноси: 3Ц и 3Б Гимназије ,,Бранко 

Радичевић" 

  

Предузети кораци  
(најкраће: ко је информисан; ко је укључен у 

 -  ,,Жртва" је је написала Изјаву која ћесе приложити уз 

Записник; 



 32 

решавање ситуације; уколико има информација 

каква је сада ситуација, навести сажето оно што 

је битно) 

- Обавештен ТЗЗН Гимназије ,,Бранко Радичевић" и 

директор. 

 

 

7. Врста насиља, ниво  

(по правилнику: физичко, 

социјално...)  

Психичко и физичко насиље 

Учесници  

(Ко су учесници, ког узраста, у ком су 

односу учесници: одрасли-

деца...група...? и сл. околности) 

Особа која пријављује: Проф. Зорица Кешељ 

 

Против кога се подноси: Кнежевић, Љубић Марко III-4 

  

Предузети кораци  

(најкраће: ко је информисан; ко је 

укључен у решавање ситуације; 

уколико има информација каква је 

сада ситуација, навести сажето оно 

што је битно) 

 -  Узете Изјаве жртава и насилника; 

- Ученик упућен у ДЗ; 

- Родитељи пријавили случај ПС Стара Пазова; 

- Разговор представника ТЗЗН са осталим ученицима 

одељења (нико није желео да да Изјаву). 

 

 

8. Врста насиља, ниво  

(по правилнику: физичко, 

социјално...)  

Физичко насиље 

Учесници  

(Ко су учесници, ког узраста, у ком су 

односу учесници: одрасли-

деца...група...? и сл. околности) 

Особа која пријављује: Проф. Зорица Кешељ 

 

Против кога се подноси: Љубић Марко III-4 

  

Предузети кораци  

(најкраће: ко је информисан; ко је 

укључен у решавање ситуације; 

уколико има информација каква је 

сада ситуација, навести сажето оно 

што је битно) 

 -  Пријављено одељењском старешини; 

- Пријављено ПУ Стара Пазова; 

- Покренут поступак за исписивање из школе; 

- Пријава ШУ НС; 

- Мајка узела из школе фотокопију писаних Изјава ученика 

ТЗЗН. 

 

9. Врста насиља, ниво  

(по правилнику: физичко, 

социјално...)  

Физичко насиље, II ниво 

Учесници  

(Ко су учесници, ког узраста, у ком су 

односу учесници: одрасли-

деца...група...? и сл. околности) 

Особа која пријављује: ученик I-5 ЕТШ ,,Вук Караџић" 

 

Против кога се подноси: Марко Кукурузовић I-5 ЕТШ 

,,Вук Караџић" 

 

  

Предузети кораци  

(најкраће: ко је информисан; ко је 

укључен у решавање ситуације; 

уколико има информација каква је 

сада ситуација, навести сажето оно 

што је битно) 

 -  Разговор са особом која пријављује насиље; 

- Узимање  Изјаве; 

-Отварање Записника ТЗЗН. 

 

 

 

10. Врста насиља, ниво  
Физичко насиље, III ниво 
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(по правилнику: физичко, 

социјално...)  

Учесници  

(Ко су учесници, ког узраста, у ком су 

односу учесници: одрасли-

деца...група...? и сл. околности) 

Особа која пријављује: ТЗЗН ЕТШ ,,Вук Караџић" 

 

Против кога се подноси: Алекса Мрђа II-5, ТШ 

  

Предузети кораци  

(најкраће: ко је информисан; ко је 

укључен у решавање ситуације; 

уколико има информација каква је 

сада ситуација, навести сажето оно 

што је битно) 

 - Појачано дежурство наставника у школи; 

- Обавештен правник школе о инциденту; 

- Обавештен одељењски старешина II-5; 

- Обавештен педагог и ТЗЗН; 

- Обављен разговор са ученицима II-5 о насиљу; 

- Пријава ЕТШ ,,Вук Караџић" ТЗЗН, ТШ ТЗЗН 

 

 

 

Извештај Тима за додатну подршку ученицима 

 

 

Чланови Тима су:  

 Турудић Сузана –председник СТИО,  

 Кешељ Зорица, члан СТИО 

 Андрић Нада, члан СТИО 

 Ковачевић Нада, члан СТИО 

 Тишма Ђорђе,члан СТИО 

 Тешић Јасмина,члан СТИО 

 Пантић Драгана,члан СТИО, 

 као и све одељењске старешине– председници ТИО,а чланови ОВ су чланови ТИО. 

 

 

Састанци Тима за додатну подршку у оквиру СТИО током другог полугодишта 

организовани су 4 пута. 

Реализоване су следеће активности: 

o Праћење ученика за које постоји израђен индивидуални план подршке 

o Праћење мера индивидуализације које су испланиране на почетку школске 2016/2017 

године 

o Израђен педагошки профил за ученика Николић Петра из одељења ТМВ, али након 

анализе утвђено да не постоји потреба за мерама индивидуализације 

o Израђен педагошки профил за ученика Грбић Немању, утврђена мера временско 

прилагођавање 

 

 

Урађени су педагошки профили за:Марка Тепавца први разред ТГП, Уроша Ракића први 

разред ТГП, Јанка Пољовку други разред ТКУ, Жељка Црнковић,  други разред, 

Николић Петра, трећи разред и Грбић Немању, трећи разред, ТКУ 

На крају првог полугодишта урађено је вредновање мера индивидуализације и ИОП-2. 

Извештај о вредновању ИОП-а 2 упућен Интерресорној комисији. 

На основу вредновања предузетих мера направљен је план активности за наредни период.  

 

 

Тим је сарађивао са следећим организацијама у циљу додатне подршке ученицима: 

- Канцеларијом за младе, 

- Канцеларијом за Роме, 
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- Центар за културу, 

- Центром за социјални рад, 

- Националном службом за запошљавање, 

- Домом здравља, 

- Филиа пет, удружењем 

- ГИЗ (ФАКТ,ИНВЕНТИВА), 

- Приватним предузетницима СО Стара Пазова, 

- Полицијском станицом 

- Интерресорна комисија 

- Основне школе са општине 

- Средње школе са општине 

 

 

 

Извештај Тима за безбедност и здравље на раду 

 
Чланови су :  

 Ренер Јан, наставник практичне наставе– председник 

 Лешћан Миша, наставник практичне наставе 

 Лекић Вукосав, наставник машинских предмета 

 

 

Име и презиме 

наставника 

Датум састанка 

Тима 

Датум састанка  

Тима 

Датум састанка 

Тима 

Ренер Јан    

Лешћан Миша    

Лекић Вукосав    

 

Реализоване активности у школској 2016/2017:  

 

Техничка школа се налази у урбаној средини у центру града окружена је зградама ( са једне 

стране је Банка а са друге станбена зграда) и поседује школско двориште. Улаз у школу је са 

улице и ту постоји капија. Због безбедности и здравља ученика и запослених у школу могу ући 

само запослени и ученици. А да би се то остварило, постоје одређена правила, која се примењују: 

 

 У школско двориште могу ући само ученици и запослени у школи (уведене су 

идентификационе картице за ученике и запослене); 

 Улазна капија се са почетком наставе и за време наставе закључава (обавеза домара); 

 За време извођења наставе у школи постоји дежурство професора и ученика ( по 

утврђеном распореду објавњеном на огласној табли) тако да смо онемогућили да ученици 

који касне на наставу или се ту налазе за време наставе праве буку или галаму, чиме смо 

добили на квалитету извођења наставе; 

 За време одмора, ученици излазе на школско двориште и за то време са њима су и 

дежурни наставници, који воде рачуна о дисциплини и уредности самог школског 

дворишта; 

 По повратку на наставу, помоћно особље је у обавези да прегледају школско двориште 

(покупе смеће, ако га има), прегледају школске тоалете и изврше дезинфекцију (сапун, 

тоалетни папир...) ради саме хигијене и здравља ученика и запослених; 

 За време великог одмора ученици су у обавези да изађу из школске зграде и буду у 

школском дворишту (задатак је професора чији се час завршио); 



 35 

 На великом одмору помоћно особље улази у учионице и врше проветравање истих; 

 Пошто у свакој учионици постоји умиваоник, обавезно и редовно се дезинфикује и по 

потреби сипа течни сапун а све ради хигијене ученика ( задатакн је помоћног особља); 

 По завршетку наставе, капија се одкључава (задатак домара) и ученици напуштају 

школско двориште и школу; 

 Професори који су држали задње часове, су у обавези да испрате ученике из школске 

зграде а из школског дворишта, су задужени домар и дежурни професор који је тога дана 

дежуран; 

 По напуштању ученика и наставника, помоћно особље чисти школску зграду ( чисти се 

школско двориште, проветрава се зграда и учионице, дезинфикују се школске клупе и 

столице, подови итд.) 

 Школа се закључава. 
 

Пошто наша школа у свом саставу има и школску радионицу, исте ове мере се примењују и у њој  

ради безбедности и здравља ученика и наставника, као и помоћног особља. 

 

Сви запослени из школе су редовно похађали обуку из области безбедности и здравља на раду и 

заштите од пожара, а такође су похађали и одговарајуће тестове. 

 

Чланови тима су учествовали на конкурсу општине Стара Пазова и на основу тога је потписан 

уговор од 130.000 динара за активности техничке школе у функцији унапређења безбедности 

ученика.   

 

Сарадња са другим Тимовима:   
Тим за безбедност и здравље уско сарађује и са другим тимовима. Истакли би, тим за заштиту од 

насиља као и тим за заштиту животне средине. 

 

Сарадња са другим институцијама: 

Тим је такође остварио сарадњу са полицијском станицом из Старе Пазове и Саветом за 

безбедност саобраћаја општине Стара Пазова.  
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Извештај о раду стручног актива за развојно планирање  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Чланови стручног Актива за школско развојно планирање су: 

  

1. Саша Ђекић, наставник електротехнике - председник 

2. Лазар Ђукић, директор - члан Тима 

3. Драгана Ћулибрк, наставница енглеског језика – члан 

4. Зорица Кешељ, наставница социологије  - члан 

5. Љубинка Јегдић, наставница хемије – члан 

6. Сузана Турудић, педагошкиња – члан 

7. Србислав Петровић, наставник машинских предмета- члан 

 

Активности Носиоци Време реализације/место 

реализације 

Промоција дијалога између 

средњих стручних школа и 

привреде 

ГИЗ, ФАКТ, Градска управа 

Сремска Митровица, 

Регионалн развојна агенција 

Срем, Национална служба за 

запошљавање Сремска 

Митровица, директор, Тим 

за КВиС 

Фебруар 2017, Сремска 

Митовица 

Сарадња са локалном 

самоуправом, Канцеларијом 

за младе, ГИЗ-ом, 

приватним предузетницима 

у циљу формирања тренинг 

центра намењеног 

незапосленим младим 15-35 

година 

Директор, Тим за сарадњу са 

локалном самоуправом, Тим 

за КВиС 

Април-август 2017./ Стара 

Пазова 

Реализација угледних часова 

у основној школи „Слободан 

Бранкица Атанацковић, 

Денић Милош, Ћекић Саша, 

Април, мај 2017/Стара 

Пазова 
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Савковић“ у Новим 

Бановцима и ПУ „Радост“ на 

тему безбедност ученика у 

саобраћају 

и ученици првог разреда  

Реализација угледних часова 

математике „Међународни 

дан броја π“ 

Наставници математике и 

механике 

Март 2017/Стара Пазова 

Учествовање на сајму за 

Тимове за КВиС 

Денић Милош, Кешељ 

Зорица, Мирковић Милица, 

Гавриловић Миша и 

Стевановић Саша 

Мај 2017 /Београд 

Посета стручној 

конференцији Career Day у 

организацији фирме Бош 

Денић Милош и ученици 3-1 

одељења 

Мај 2017 /Београд 

Учествовање на 

конференцији 

„(Не)искоришћени 

потенцијали“  

Ђекић Саша, Турудић 

Сузана 

Мај 2017 / Београд 

Присуствовање инфо сесији 

„Регионална канцеларија о 

сарадњи младих“ 

Мандић Елијана, Ћулибрк 

Драгана 

Мај 2017 / Београд 

Реализација секције 

енглеског језика 

Драгана Ћулибрк, ученица 

4-4 одељења 

Друго полугодиште /Стара 

Пазова 

Организовање реалиних 

сусрета матураната са 

привредним субјектима у 

циљу запошљавања  

Директор, координатор 

пракричне наставе, Граинер, 

ИГБ - Аутомотив 

Јун 2017 /Стара Пазова 

Учествовање чланова Тима 

за КВиС на сајму 

образовања у основној 

школи „Симеон Арањицки“ 

у Старој Пазови 

Чланови Тима за КВиС, 

директор и уценици првог 

разреда 

Април 2017 /Стара Пазова 

Припрема активности за 

потписивање меморандума о 

сарадњи институција у 

области КВиС-а на 

територији општине 

Чланови Тима за КВиС, 

директор, локална 

самоуправа, Канцеларија за 

младе 

Јун 2017 /Стара Пазова, 

Београд 

Стручна конференција 

„Дневник промена у нашим 

школама и предшколским 

установама“ 

Организација за неформлано 

образовање „Други корак“, 

Техничка школа, ШУНС 

27.03.2017. /Стара Пазова 

Састанци менторских школа 

за КВиС 

Чланови Тима за КВиС 

Техничке школе, директор, 

чланови вршњачког Тима за 

КВиС 

Друго полугодиште / Стара 

Пазова 

Обука наставника 

општеобразовних предмета 

за примену стандарда 

постигнућа 

ЗУОВ, Зорица Кешељ, 

наставници 

општеобразовних предмета, 

директор, стручни сарадник 

Април, мај 2017/ Стара 

Пазова 

ЗУОВ семинар каталошки 

број 481 под називом „Како 

побољшати мотивацију код 

Мирјана Тркуља, Милена 

Опарница, наставници 

Техничке школе, ЕТШ и 

Јун 2017 / Стара Пазова 
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ученика – РЕБ приступ гимназије 

 

 

Извештај стручног актива за развој школског програма 

 

Председник: Љубинка  Јегдић 

 

Чланови стручног актива: 

 Јегдић Љубинка, наставник хемије– председник 

 Цветковић-Петровић Светлана, наставник машинских предмета 

 Турудић Сузана, педагог 

 Човић Снежана, наставник математике 

 Пантић Драгана, наставник графичких предмета 

 Тишма Ђорђе, координатор практичне наставе 

 Атанацковић Бранкица, наставник саобраћајних предмета 

 

 

ТИМ ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ, започео је рад по утврђеном плану активности за школску 

2016/17. годину. На састанцима током првог полугодишта сви чланови тима су анализирали 

остварене активности  да би адекватно планирали даље активности. 

ТИМ ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ реализовао је следеће активности: 

Време активности Активности Носиоци активности 

Септембар - Договор о раду тима - председници актива 

Октобар - 

 

- 

 

Новембар - У периоду од 21 – 24.11.2017. год 

урађена је анализа планова наставника 

који учествују у васпитно – образовном 

процесу                                                                                                    

-27.11.2017. год. Састанак тима у вези 

са прегледањем наставних планова за 

Школски програм. Наставници којима 

недостају наставни планови треба да 

ураде планове у најкраћем року.  

 

-наставници (чланови тима) 

 

Децембар -26.12.2017.састанак ТИМА на коме су 

анализирани резултати постигнути 

током полугодишта и да се направе 

програми за допунску наставу у току 

зимског распуста. 

 

- наставници (чланови тима) 

 

Јануар-Фебруар -Договор о раду тима -наставници (чланови тима) 

 

Март - 

 

- 

Април - - 

 

Мај - - 

Јун 28.06.2017.године састанак тима у вези - наставници (чланови тима9 
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анализе урађеног за школску 

2016./2017.годину и писање извештаја 

Састанцима тима  у току другог полугодишта нису организовани због недолажења чланова Тима. 

 

Планови за школски програм нису сви урађени. 

 

Састанак Тима биће одржан 18. августа 2017. године. 

 

 

 
Извештај тима за стручно усавршавање наставника 

  

 

Председник Тима : Вера Бјелобрк    

 Бјелобрк Вера, наставник машинских предмета, председник 

 Човић Снежана, наставник математике 

 Пантић Драгана, наставник графичких предмета 

 Тешић Јасмина, наставник српског језика и књижевности 

 

 

 
Број одржаних састанака у првом полугодишту  школске 2016/2017.  године: 2 

 

 

Присутност чланова Тима:   

Име и презиме 

наставника 

Датум састанка 

Тима 

Датум састанка Тима Датум састанка 

Тима 

Вера Бјелобрк 20. 02. 2017. 25.08.2017.  

Човић Снежана 20. 02. 2017. 25.08.2017.  

Јасмина Тешић 20. 02. 2017. 25.08.2017.  

Катица Јовановић 20. 02. 2017. 25.08.2017.  

Пантић Драгана 20. 02. 2017. 25.08.2017.  

    

 

Реализоване активности школске 2016/2017 године: (навести врсту активност, носиоца и 

време реализације) 

  
 Семинар"Знање за самопоуздање-примена асертивних вештина у интерперсоналним 

односима" одржан 27-28.08.2016. у нашој школи. Организатор: Сузана Турудић. 

Учесници: Ђекић Саша, Ковачевић Нада, Стокућа Божица, Човић Снежана, Бранкица 

Атанацковић, Зорица Кешељ, Мандић Елијана, Јегдић Љубинка, Зорица Новаковић, 

Пантић Драгана.  

  Семинар КВиС-а у организацији ГИЗ-а одржан 04-06.11.2016. у Београду. Учесници 

Ђекић Саша, Зорица Кешељ, Данијела Дошен, Драгана Ћулибрк, Мандић Елијана, 

Драгана Ћулибрк. 

 Конференција "Дневник промена у нашим школама и предшколским установама" одржана 

27.03.2017. у Старој Пазови. Организатор: Сузана Турудић. Учесници: Ђекић Саша, 

Бранкица Атанацковић, Зорица Новаковић, Човић Снежана, Драгана Ћулибрк.  

  Онлајн семинар "Примена општих стандарда у средњим стручним школама" одржан 19-

23.04.2017. за предмет-физика. Учесник Ђекић Саша, Човић Снежана, Томашевић 

Владимир, Стокућа Божица, Бањанин Младен. 
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  Конференција "(Не)искоришћени потенцијали" одржана 31.05.2017. у Стартит центру у 

Београду. Учесник- Саша Ђекић. 

 Семинар "Како повећати ефикасност и мотивацију за учење и рад (РЕБТ)" одржан 02-

04.06.2017.у просторијама школе. Организатор: Сузана Турудић. Учесници: Саша Ђекић, 

Човић Снежана, Томашевић Владимир, Совиљ Бранка, Денић Милош, Ана Томић, Зорица 

Новаковић, Зорица Кешељ, Милица Мирковић, Катица Јовановић, Милутин Огризовић, 

Драгана Ћулибрк. 

  Конференција "Нове технологије у образовању" одржана 09-11.02.2017. у Београду. 

Учесник: Човић Снежана. 

 Семинар" Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у 

средњим школама" одржан 17.12.2016.у Универзитету Сингидунум у Новом Саду. 

Учесници: Совиљ Бранка, Катица Јовановић, Бранкица Атанацковић, Томић Ана, Јасмина 

Тешић, Данијела Дошен, Владимир Томашевић, Божица Стокућа. 

  Семинар"Активно оријентисана настава математике" одржан 15.02.-15.03.2017. Учесник: 

Совиљ Бранка, Стокућа Божица. 

 Семинар"Школско оцењивање у основној и средњој школи"одржан 19.11.2016. У 

Гимназији "Бранко Радичевић у Старој Пазови. Учесници: Катица Јовановић, Данијела 

Хавран, Бранислав Ковач. 

 Семинар "Индивидуални образовни планови-како их правити и примењивати у пракси" 

одржан26.11.2016. У Гимназији "Бранко Радичевић у Старој Пазови. Учесници: Јовановић 

Катица, Данијела Хавран, Андреа Дворницки Махо. 

 "Републички зимски семинар" одржан 9.10.2016. и 11.02.2017. на филолошком факултету 

у Београду. Учесник: Катица Јовановић. 

 Семинар "Обука главних учесника у завршном испиту на крају основног образовања" 

одржан 14.06.2017. у ОШ"Бошко Палховљевић Пинки" Стара Пазова. Учесници: Катица 

Јовановић, Стокућа Божица, Бањанин Младен,Човић Снежана, Совиљ Бранка,Катица 

Јовановић. 

 Семинар"Обука запослених у средњим стручним школама за примену општих стандарда 

постигнућа за крај општег средњег образовања" одржан 10.05.-24.05.2017. 

Учесници:Томић Ана, Зорица Новаковић. 

 Обука за саветника спољног сарадника одржана у фебруару 2017. (online) у трајању 

четири седмице. Учесник Милутин Огризовић 

 Обука за саветнике "Искуства инлузије" април 2017. два дана, Зрењанин. Учесник 

милутин Огризовић 

 Одржана једнмонедељна презентација у основним школама за смер МТКК. Аутор 

презентације је Милутин Огризовић 

 Семинари фирме "Solfins d.o.o" -упознавање са новом -напредном технологијом 

управљања "CNC" машинама "i-machining" као и технологијом интегрисаног управљања 

производњом "PDM". Учесник-Милутин Огризовић  

 Одржан угледни час на тему: "Прича без краја" поводом обележавања дана броја ПИ. 

Аутори: Човић Снежана и Бањанин Младен. 

 Одржан угледни час на тему." Боб Дилан поетско-музички геније, Хомер нашег доба". 

Аутори: Тешић Јасмина, Дошен Данијела, Јовановић Катица 

 Трибина "Болести зависности у породици и заштита деце"коју су одржали заједно СУП 

Стара Пазова и дом здравља Стара Пазова. Учесници сви ученици и наставници школе. 

 Одржан угледни час "Алкохол-узрок саобраћајних незгода" . Аутор-Бранкица 

Атанацковић  
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Сарадња са другим Тимовима:   

  -Тим за заштиту од насиља 

  -Тим за КВиС 

  -Тим за сарадњу са локалном самоуправом 

 

Сарадња са другим Институцијама: ((навести врсту активности, носиоце, време реализације и 

позитивне ефекте ) 

 

- Сарадња са локалном самоуправом у циљу набавке аутомобила за обуку возача. Носилац 

активности директор Лазар Ђукић 

- Сарадња са ЈКП"Чистоћа" са циљем озелењавања простора око школе и око школске 

радионице. Носилац активности Вера Бјелобрк 

- Одржана једнмонедељна презентација у основним школама за смер МТКК. Аутор 

презентације је Милутин Огризовић 

- У сарадњи са SOLIDCAM Србија Милутин Огризовић је урадио предлог за ДУАЛНО 

образовање 

- Урађено упутство за покретање, симулацију и управљање лабораторијске глодалице 

"CNC_ Mill 3_3 axis". Аутор-Милутин Огризовић 

- Одржана је презентација школе у свим основним школама на територији Општине Стара 

Пазова 

- Учествовали смо на 10. регионалном сајму привреде у Новој Пазови 

- У предшколској установи "Радост"-Бановци Дунав одржан угледни час "Безбедност деце 

као пешака у саобраћају". Аутор-Бранкица Атанацковић 

- Учешће на Сајму тимова за КВиС  
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РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

Извештај  о раду Наставничког већа 

 

У току школске 2016/2017. године одржано је 12 седница Наставничког већа.  

Дужност записничара  са седница Наставничких већа током школске 2016/2017. је обављала 

Божица Стокућа. 

 

Дневни ред: 

I седница – 04.10.2016. 

1. Извештај са Сајма привреде у Новој Пазови 

2. Извештај са Међународне конференције о каријерном вођењу и саветовању 

3. Разно 

II седница- 14.11.2016. 

1. Утврђивање успеха ученика на крају првог класификационог периода и васпитно 

дисциплинске мере.  

2. Предлог увођења нових образовних профила 

3. Договор промоције школе 

4. Договор око израде сајта школе (Тим за израду сајта школе чине: Бањанин Младен, 

Томашевић Владимир, Ковачевић Нада, Денић Милош, Петровић Србислав, Огризовић 

Милутин, Тодоровић Михајло, Стокућа Божица и Јовановић Катица) 

5. Разно 

III седница – 28.12.2016. 

1. Утврђивање успеха ученика на крају првог полугодишта 

2. Реализација наставе у првом полугодишту 

3. Владање и васпитно-дисциплинске мере 

4. План уписа за наредну школску годину 

5. Прослава Светог Саве  

6. Реализација практичне наставе у фирмама и план за такмичења 

7. Разно 

 IV седница - 09.03.2017. 

1. Извештај директора о реализованим активностима са привредницима и локалном 

самоуправом 

2. Договор око промоције школе на предстојећим школским и општинским такмичењима 

3. Најава конференције „Дневник промена“, дана 27. марта 2017. године у Кући фудбала 

4. Владање и васпитно-дисциплинске мере 

5. Разно 

 

V седница - 07.04.2017. 

1. Успех и владање ученика 

2. Васпитно-дисциплинске мере 

3. Разно 

 

VI седница – 08.06.2017. 

1. Распоред одбране матурских радова 

2. Извештај о броју ученика који иду на завршни/матурски испит 

3. План уписа 

4. Избор ученика генерације 

5. Васпитно-дисциплинске мере 

6. Разно 

 

VII седница - 14.06.2017. 

1. Резултати завршног испита и матурских испита 



 43 

2. Број одличних ученика у завршним одељењима 

3. Разно 

 

VIII седница - 22.06.2017. 

1. Успех ученика на крају школске године 

2. Промоција школе 

3. Награде од локалне самоуправе 

4. Разно 

 

 IX седница – 29.06.2017. 

1. Успех ученика после разредних испита 

2. Активности до годишњег одмора 

3. Разно 

 

X седница- 07. 07. 2017. 

1. Извештај и реализација план уписа 

2. Извештај о успеху ученика после разредних испита и испита по жалби на оцену 

3. Разно 

 

XI седница-18. 08. 2017. 

1. Планиране активности до завршетка школске године 

2. Разно 

 

XII седница – 31.08.2017. 

1. Извештај са поправних испита у августовском року 

2. Извешај о броју ученика у одељењима за школску 2017/2018. и именовање одељењских 

старешина 

3. Разно 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

 

 

У шк. 2016/2017. години била су формирана следећа стручна већа,  као стручни органи  које чине 

наставници истог или сродних предмета:  

 

Стручно веће  за области предмета друштвеног усмерења( историја, географија, 

филозофија, социологија, устав и права грађана, веронаука, грађанско васпитање): 

1. Томић Ана- руководилац  

2. Новаковић Зорица  

3. Мирковић Милица 

4. Кешељ Зорица 

5. Алексић Илија 

6. Јовановић Катица 

7. Мандић Елијана 

 

Стручно веће за области предмета српског језика и књижевности и енглеског језика:  
1. Ћулибрик Драгана- руководилац 

2. Хадрик Владимир 

3. Тешић Јасмина 

4. Јовановић Катица 

5. Ћулибрк Драгана 
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6. Урошевић Бојана 

7. Дошен Данијела 

 

Стручно веће за области предмета природног усмерења 

( физика, хемија, биологија и екологија): 

1. Јегдић Љубинка - руководилац 

2. Ковач Бранислав 

3. Мандић Елијана 

4. Атанацковић Бранкица 

5. Врањеш Ђорђе 

6. Томашевић Владимир 

7. Ђекић Саша 

 

Стручно веће за области  предмета машинске струке: 

1. Цветковић-Петровић Светлана - руководилац 

2. Андрић Нада 

3. Андрић Петко 

4. Бјелобрк Вера 

5. Ерцег Раде 

6. Лекић Вукосав 

7. Малко Мирослав 

8. Огризовић Милутин 

9. Петровић Србислав 

10. Томашевић Владимир 

11. Врањеш Ђорђе 

12. Денић Милош 

 

Стручно веће за области предмета математика и информатика  

1. Човић Снежана - руководилац 

2. Бањанин Младен 

3. Стокућа Божица 

4. Совиљ Бранка 

5. Ковачевић Нада 

6. Ђекић Саша 

7. Андрић Петко 

8. Томашевић Владимир 

 

Стручно веће за област предмета физичко васпитање, музичко, ликовно:  

1. Видовић Владимир- руководилац 

2. Милаш Јанко 

3. Дворницки Махо Андреа 

4. Хавран Данијела 

 

Стручно веће за области предмета графичке струке: 

1. Пантић Драгана -руководилац 

2. Тодоровић Михајло 

3. Лешћан Миша 

4. Јегдић Љубинка 

 

Стручно веће за област практичне наставе-машинске и саобраћајне струке  

1. Тишма Ђорђе- руководилац 

2. Ренер Јан 

3. Киш Иван 
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4. Мали Љубомир 

5. Џогаз Немања 

6. Врањеш Ђорђе 

7. Атанацковић Бранкица 

 

 Већа су на почетку године донела свој програм рада. Током године  одржано је у просеку 6  

састанака  по већу. Поред уже стручних преовладавале су сл. теме  на састанцима : 

 Усаглашавање наставних планова и корелација са др. предметима      

 Утврђивање критеријума оцењивања 

 Стручно усавршавање  

 Осавремењивање наставе 

 Избор ученика за такмичења  

 

 

 

 
Извештај  стручног већа за област: српски језик и књижевност и енглески језик 

 

 

Руководилац:Драгана Ћулибрк, енглески језик 

 

Чланови већа: 

 Драгана Ћулибрк,енглески језик 

 Даниела Дошен,енглески језик 

 Бојана Урошевић, енглески језик 

 Катица Јовановић,српски језик и књижевност 

 Јасмина Тешић,српски језик и књижевност 

 Владимир Хадрик, српски језик и књижевност 

   

У токушколске 2016/2017.  године  је одржано  5   састанака. 

 

Теме које су обрађене на стручним већима  (навести на основу дневног реда састанка) 

1. Подела часова за школску 2016/2017. годину; 

2. Утврђивање програма рада већа за текућу школску годину; 

3. Евиденција предатих планова већа и њихова анализа; 

4. Усвајање распореда за одржавање писмених задатака; 

5. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта  

6. Предлог и усвајање тема за матурски испит из српског језика и књижевности, као и предлог 

испитних питања из енглеског језика за матуранте за изборни предмет 

7. Анализа успеха ученика на крају школске године као и предлог допунске наставе за ученике 

са недовољним успехом. 

 

Евиденција присутности чланова већа на састанцима  

Редни 
број 

Име и 
презиме наставника 

31.08.2016. 30.10.2016. 28.12. 2016. 09.05.2017. 19.06.2017. 

1.  Даниела Дошен + + + + + 

2.  Бојана Урошевић + + + + + 
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3.  Владимир Хадрик + - - + + 

4.  Драгана Ћулибрк + + + + + 

5.  Катица Јовановић + + + + + 

6.  Јасмина Тешић + + + + + 

 

Евиденција  ианализапланова рада ( годишња и месечна ) чланова већа 

Р
ед

н
и

 
б

р
о

ј 

Име и 
презименаставни

ка 

Г
о
д

и
ш

њ
и

 

п
л

а
н

 

с
еп

т
ем

б
а

р
 

о
к

tо
б

а
р

 

н
о
в

ем
б

а
р

 

д
ец

ем
б

а
р

 

ја
н

у
а

р
 

ф
ер

б
р

у
а

р
 

м
а

р
т
 

а
п

р
и

л
 

м
а

ј 

ју
н

 

1.  Даниела Дошен + + + + + + + + + + + 

2.  Бојана Урошевић + + + + + + + + + + + 

3.  Владимир 

Хадрик 

+ + + + + + + + + + + 

4.  Драгана Ћулибрк + + + + + + + + + + + 

5.  Катица 

Јовановић 

+ + + + + + + + + + + 

6.  Јасмина Тешић + + + + + + + + + + + 

 

Анализа годишњих и месечних планова: 

 

Хадрик Владимир – недостају исходи по теми у годишњим плановима. У месечним плановима 

недостаје корелација и веза унутар предмета и са другом предметима. Недостаје план допунске и 

додатне наставе.  

Јовановић Катица – има све годишње планове са циљевима и исходима за свку тему. Има све 

месечне планове са корелацијама и везама унутар предмета и са другим предметима. Има план 

допунске и додатне наставе за сваки разред. 

Урошевић Бојана – има све годишње планове са циљевима и исходима за свку тему. Има све 

месечне планове са корелацијама и везама унутар предмета и са другим предметима. Има план 

допунске и додатне наставе за сваки разред. 

Дошен Даниела – има све годишње планове са циљевима и исходима за свку тему. Има све 

месечне планове са корелацијама и везама унутар предмета и са другим предметима. Има план 

допунске и додатне наставе за сваки разред. 

Ћулибрк Драгана - има све годишње планове са циљевима и исходима за свку тему. Има све 

месечне планове са корелацијама и везама унутар предмета и са другим предметима. Има план 

допунске и додатне наставе за сваки разред. 
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Координација рада са следећим стручним већима и тимовима 

 

Реализација редовне наставе   
 

 Реализација редовне наставе је у планираним оквирима, са законски дозвољеним 

одступањима у броју. 

 

Реализација допунске наставе 
 

Хадрик Владимир 

Датум одржавања 

допунске наставе 

Име и презиме ученика и 

одељење 

Обрађене теме 

Једном месечно у сваком 

одељењу 

Није предано По плану и програму рада 

 

 Подаци пренети из извештаја који је наставник предао 

 

Катица Јовановић  

Датум одржавања 

допунске наставе 

Име и презиме ученика и 

одељење 

Обрађене теме 

9.01.2017. Царевић Михајло I3; 

Тепавац Марко, Ракић 

Урош I4; 

Грујичић Дејан, Ђедовић 

Бојан, Мартиновић Петар, 

Шормаз Никола II3; 

Анђелковић Лазар, Божић 

Бранислав, Бугарин Петар, 

Јовановић Мирослав III3 

- 

10.01.2017. ЦаревићМихајло I3; 

Тепавац Марко, Ракић 

Урош I4; 

Грујичић Дејан, Ђедовић 

Бојан, Мартиновић Петар, 

Шормаз Никола II3; 

Анђелковић Лазар, Божић 

Бранислав, Бугарин Петар, 

Јовановић Мирослав III3 

- 

11.01.2017. ЦаревићМихајло I3; 

Тепавац Марко, Ракић 

Урош I4; 

Грујичић Дејан, Ђедовић 

Бојан, Мартиновић Петар, 

Шормаз Никола II3; 

Анђелковић Лазар, Божић 

Бранислав, Бугарин Петар, 

Јовановић Мирослав III3 

- 

12.01.2017. ЦаревићМихајло I3; 

Тепавац Марко, Ракић 

Урош I4; 

Грујичић Дејан, Ђедовић 

Бојан, Мартиновић Петар, 

- 
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Шормаз Никола II3; 

Анђелковић Лазар, Божић 

Бранислав, Бугарин Петар, 

Јовановић Мирослав III3 

13.01.2017. ЦаревићМихајло I3; 

Тепавац Марко, Ракић 

Урош I4; 

Грујичић Дејан, Ђедовић 

Бојан, Мартиновић Петар, 

Шормаз Никола II3; 

Анђелковић Лазар, Божић 

Бранислав, Бугарин Петар, 

Јовановић Мирослав III3 

- 

* Напомена: Часови допунске нису реализовани, јер ученици нису присутни. План рада допунске 

са темама предвиђеним за обраду приложен са глобалним и меесечним оперативним плановима. 

 

Тешић Јасмина 

Датумодржавањадопунскенаставе Име и презимеученика и 

одељење 

Обрађенетеме 

- - - 

 

Драгана Ћулибрк  

Датум одржавања 

допунске наставе 

Име и презиме ученика и 

одељење 

Обрађене теме 

04.10.2016. - Формирање и употреба 

једноставног садашњег 

времена 

11.10.2016. Миленковић, Шипка 1-4 Формирање и употреба 

Present Continuous 

18.10.2016. - Vocabulary on personality 

25.10.2016. - Past Continuous - 

Формирање и употреба 

01.11.2016. - Past tense contrast 

08.11.2016. - Simple Past, Past Continuous 

15.11.2016. - Simple Past, past Continuous 

- exercises 

22.11.2016. - Sport, verbs which go with 

sport 

29.11.2016. - Surf’s up, The Duke of 

Edinburg Award - reading 

06.12.2016. - Can science help you find 

love - reading 

13.12.2016. - Comparison  

20.12.2016. - Simple Past, past Continuous 

- exercises 
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Урошевић Бојана  

 

Датумодржавањадопунскенаставе Име и презимеученика и 

одељење 

Обрађенетеме 

16.09.2016. 

30.09.2016. 

14.10.2016. 

28.10.2016. 

18.11.2016. 

25.11.2016. 

09.12.2016. 

23.12.2016. 

20.01.2017. 

03.02.2017. 

03.03.2017. 

17.03.2017. 

31.03.2017. 

14.04.2017. 

28.04.2017. 

12.05.2017. 

ДробиловићСтефан 2-3 

ЂедовићБојан 2-3 

ЂукићДејан 2-3 

НаранчићМилош 2-3 

ПољовкаЈанко 2-3 

 

БакићМилан 4-3 

ГајићАлександар 4-3 

КандићАнђелко 4-3 

МихајловићДушан 4-3 

ПејићЛазар 4-3 

СтјепановићБлагоје 4-3 

 

1. Present Perfect 
2. Will and Going to 
3. Must, mustn’t and 

needn’t 
4. Zero conditional 
5. The 1st Conditional 
6. The 2nd Conditional 

7. I wish… 
8. Past Perfect-form 
9. Past Perfect-exercise 
10. The 3rd Conditional 
11. Conditional sentences 
12. Reported speech 
13. Reported speech 
14. The Passive 
15. The Passive 
16. Revision 

16.09.2016. 

30.09.2016. 

14.10.2016. 

28.10.2016. 

18.11.2016. 

25.11.2016. 

09.12.2016. 

23.12.2016. 

20.01.2017. 

03.02.2017. 

03.03.2017. 

17.03.2017. 

31.03.2017. 

14.04.2017. 

28.04.2017. 

12.05.2017. 

АнтићМилорад 2-5 

ЂекићСтефан 2-5 

ЈовановићЉубомир 2-5 

ЛепшановићНикола 2-5 

МрђаАлекса 2-5 

1. Present tenses-form 
2. Present tenses- Present 

Simple vs. Present 
Continuous 

3. Past Simple-form 
4. Past Simple-to be 
5. Past Simple-regular 

verbs 
6. Past Simple-irregular 

verbs 
7. Some Any, How much 

How many 
8. Articles 
9. Present Perfect-form 
10. Present Perfect-regular 

verbs 
11. Present Perfect-

irregular verbs 
12. Present Perfect vs. Past 

Simple 
13. Will 
14. Going to 
15. Will vs. Going to 
16. Revision 

Дошен Даниела  

Датумодржавањадопунскенаставе Име и презимеученика и 

одељење 

Обрађенетеме 

 16.03. 2017. МилошЈекић, II2 

Ступар Давид,II2 

 

30.03.2017. Немања Танасковић,II1 

Милош Јекић,II2 

СтупарДавид, II2 
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Реализација додатне наставе 

 

Хадрик Владимир – часови додатне наставе нису одржани.  

 

Јовановић Катица 

Датум одржавања додатне 

наставе 

Име и презиме ученика и 

одељење 

Обрађене теме 

9.09.2016. Немања ГрбићIII3 Google map- пројекат 

16.09.2016. Немања ГрбићIII3 Google map- пројекат 

1.11. 2016. Ђорђе Шукунда, 

Продановић Ђорђе II3, 

Тања Чанковић I4 

Боб Дилан, поетско-

музички геније, Хомер 

нашег доба 

2.11.2016. Ђорђе Шукунда, 

Продановић Ђорђе II3, 

Тања Чанковић I4 

Боб Дилан, поетско-

музички геније, Хомер 

нашег доба 

3.11.2016. Ђорђе Шукунда, 

Продановић Ђорђе II3, 

Тања Чанковић I4 

Боб Дилан, поетско-

музички геније, Хомер 

нашег доба 

 

 

Тешић Јасмина 

Датумодржавањадодатненаста

ве 

Име и презимеученика 

и одељење 

Обрађенетеме 

09.09.2016./16.09.2016. Кристијан РосићIII-2 Безбедност у саобраћају/Једна моја  

импресија 

1.11./2.11./3.11./2.12./5.12./6.12./7

.12./8.12. 2016. 

КристијанРосић III-2 БобДилан, поетсско-музичкигеније,  

Хомер нашегдоба 

1.11./2.11./3.11./2.12./5.12./6.12./7

.12./8.12. 2016. 

НемањаРадић II-1 Боб Дилан, поетско-музички геније, 

 Хомер нашег доба 

август-децембар 2016. 

јануар 2017. 

НемањаГрбић III-3 Google maps 

09.01.2017. ВерешМилан III-1, 

ДомоњиМарио III-1, 

МолнарДаниел III-1,  

ПопМилан III-1 

Језичкаинтерференција: Лексика,  

мало/велико слово; 

 

10.01.2017. ВерешМилан III-1, 

ДомоњиМарио III-1, 

МолнарДаниел III-1,  

ПопМилан III-1 

Језичкаинтерференција:Сложенице/ 

полусложенице 

12.01.2017. ВерешМилан III-1, 

ДомоњиМарио III-1, 

МолнарДаниел III-1,  

ПопМилан III-1 

Језичкаинтерференција:Спојено/ 

Одвојено писање речи 

 

Драгана Ћулибрк  

Датум одржавања додатне 

наставе 

Име и презиме ученика и 

одељење 

Обрађене теме 

14.10.2016. Јованчевић Данијела When did American lost their 

British accent? 

27.10.2016. Јованчевић Данијела The importance of English in 

Asia 

25.11.2016. Јованчевић Данијела How the symbol peace was 
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created 

08.12.2016. Јованчевић Данијела Pandas: cuddliest of all bears 

10.03.2017. Јованчевић Данијела World heritage 

24.03.2017. Јованчевић Данијела Land-locked countries 

06.04.2017. Јованчевић Данијела Archaeology  

20.04.20174. Јованчевић Данијела Advantages of the 

multiculturalism in the 

workplace 

 

Дошен Даниела  

Датумодржавањадодатненаставе Име и презимеученика и 

одељење 

Обрађенетеме 

1.12.2016. НиколаРадић, II1 Боб Дилан, поетско-

музичкигеније, 

Хомернашегдоба 

2.12.2016. Милош Минић, II1  

3.12.2016. Милош Миљевић,  II1  

4.12.2016.   

5.12.2016.   

6.12.2016.   

7.12.2016.   

8.12.2016.   

 
Реализација припренме наставе– Јасмина Тешић 

Датумодржавањаприпремне 

наставе 

Име и презимеученика и 

одељење 

Обрађенетеме 

06.10.2016.  Дијалекти – дијалекатска 

основица српског језика 

20.10.2016. ЛукаВукотић IV-2 

Марко Јовановић IV-1 

Снежана Савић IV-1 

Гласовнепромене 

03.11.2016.  Увод у књижевност 

09.12.2016.  Лирске и епске народне 

песме 

16.05.2017.  Реализам, роматизам 

23.05.2017.  Модерна, постмодерна 

30.05.2017.  Књ. После Другог св.рата, 

савремена књижевност 

 

Катица Јовановић 

Датумодржавањаприпремне 

наставе 

Име и презимеученика и 

одељење 

Обрађенетеме 

06.10.2016.  Дијалекти – дијалекатска 

основица српског језика 

20.10.2016. ЛукаВукотић IV-2 

Марко Јовановић IV-1 

Снежана Савић IV-1 

Гласовне промене 

03.11.2016.  Увод у књижевност 

09.12.2016.  Лирске и епске народне 

песме 

16.05.2017.  Реализам, роматизам 
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23.05.2017.  Модерна, постмодерна 

30.05.2017.  Књ. После Другог св.рата, 

савремена књижевност 

 

Драгана Ћулибрк 

Датум одржавања 

припремне наставе 

Име и презиме ученика и 

одељење 

Обрађене теме 

19.05.2017. Савић Оливера, Јованчевић 

Данијела 

Читање и превод текстова 

22.05.2017. Савић Оливера, Јованчевић 

Данијела 

Употреба глаголских 

времена 

25.05.2017. Савић Оливера, Јованчевић 

Данијела 

Вежбање конверзације 

01.06.2017. Савић Оливера, Јованчевић 

Данијела 

Вежбање конверзације 

 

 

 

Реализација програма стручног усавршавања ван школе 

 

 

Драгана Ћулибрк  

 Називсеминара Бројсати Име и презиме 

Члана већа који је 

присуствовао 

04.-06.11.2016. КВИС- Каријерн 

овођење и 

саветовање, 

одшколедопосла у 

оквиру пројекта 

Подстицање 

запошљавања 

младих 

 

 

         24 

 

21.11.2016. Европорама – 

Бизнис Нова 

4  

08.12.2016. Регионално 

такмичење 

„Пословни изазов“ 

4  

15.12.2016. Менторски састанак 

Тимова за каријерно 

вођење и 

саветовање 

3  

25.01.2017. „Европорама – 

информисање 

младих о 

могућностима 

размене, 

волонтирања, 

образовања и 

стицања радне 

праксе у ЕУ“ 

3  

27.03.2017. Конференција 1  



 53 

„Дневник промена у 

нашим школама и 

предшколским 

установама“ 

31.03.2017. Менторски састанак 

Тимова за каријерно 

вођење и 

саветовање 

4  

2,3,4.06.2017. Како повећати 

ефикасност и 

мотивацију за рад и 

учење-РЕБ приступ 

24  

 

Катица Јовановић  

 Назив семинара Број сати Име и презиме члана 

већа који је присуствовао 

19.11.2016. Школско оцењивање у 

основној и средњој школи 

8 - 

26.11.2016. Индивидуални образовни 

планови-како их правити и 

примењивати у пракси 

8 - 

17.12.2016. Мотивисање професора и 

ученика у циљу унапређења 

образовног процеса у 

средњим школама 

8 Јасмина Тешић, Даниела 

Дошен 

9,10,11. фебруар 

2017. 

58. Републички зимски 

семинар 

24 - 

21.03.2017. Употребаинтерактивнетабле 

у настави 

2 - 

2,3,4. јун 2017. Какоповећатиефикасност и 

мотивацијузарад и учење-

РЕБ приступ 

  

14. јун 2017. Обука главних учесника у 

завршном испиту на крају 

основног образовања 

10 - 

 

Дошен Даниела 

 Називсеминара Бројсати Име и 

презимечланавећакојијеприсуствовао 

 Конференција 

"Дневник промена 

у нашим школама и 

предшколским 

установама" 

 

  1 

 

ДаниелаДошен 

ДраганаЋулибрк 

 Менторски сатанак 

Тимова за 

каријерно 

вођење и 

саветовање 

 

  4 

 

ДаниелаДошен 

 

 "Bringing learning 

into focus" 

 

  4 

 

ДаниелаДошен 
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,,Како повећати 

ефикасност и 

мотивацију за рад и 

учење" 

 

24 

 

Даниела Дошен 

 Cambridge Day 

Serbia 

6 ДаниелаДошен  

 Онлајн обука за 

примену стандарда 

 24  Даниела Дошен  

 

Тешић Јасмина 

 Називсеминара Бројсати Име и 

презимечланавећакојијеприсуствовао 

17.12.2016. Мотивисање 

професора и 

ученика у циљу 

унапређењ 

аобразовног 

процеса у средњим 

школама 

8 ДаниелаДошен 

КатицаЈовановић 

ЈасминаТешић 

Од 19.04. до 

05.05.2017. 

Стандарди и 

компетенције у 

области српског 

језика 

 Јасмина Тешић 

Драгана Зораја 

Од 02.06. до 

04.06.2017. 

Како повећати 

ефикасност и 

мотивацију за рад и 

учење- РЕБ 

приступ 

24 Јасмина Тешић 

Катица Јовановић 

Драгана Зораја 

Даниела Дошен 

 

 

Урошевић Бојана 

 Називсеминара Бројсати Име и презиме члана већа који је 

присуствовао 

 Практични приступи деци са дислексијом, 

дисфрафијом и дискалкулијом 

16  

 Стандарди постигнућа 16  

 

Стручно усавршавање у оквиру школе. 

 

Катица Јовановић  

Угледни час 1. Боб Дилан, поетско-музичкигеније, Хомернашегдоба- реализатор 

2. Алкохол- узрок саобраћајних незгода- присуство 

 

Тешић Јасмина 

 

o 10. 12. 2016. Угледни час: Боб Дилан, поетсско-музичкигеније, Хомернашегдоба 

o Блогсрпскогјезика: tehnickaskolablog.wordpress.com: УСПУТ/УЗ ПУТ 

 

o Школске лектронске новине: ЖИРОСКОП; 

 

o Припрема учешћа на конференцији Министарства просвете Републике Србије,  под 
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називом Дневник промена 

o Учешће у изради програма за школску приредбу поводом обележавања школске славе- 

Свети Сава; 

o Тим за превенцију насиља; 

o Тим за ИОП; 

o Тим задодатну подршку ученицима; 

o Тим за стручноусавршавање (активна коресподенција са локалном самоуправом и 

покрајинским министарством просвете); 

o Комисија за преглед документације. 

 

 

Драгана Ћулибрк 

 Члан Тима за развојно планирање, 

 Члан Тима за каријерно вођење, 

 Члан Тима за преглед документације, 

 Координатор Стручног већа српског језика и енглеског језика, 

 Члан Тима за ИОП. 

 

 

Дошен Даниела 

 Реализација угледног часа подназивом: Боб Дилан, поетско-музичкигеније, Хомер 

нашег доба 

 Час припремиле: ЈасминаТешић, Даниела Дошен, Катица Јовановић и 

БранкоРакочевић 

 Часодржан 8.12.2016. год. у кабинету за српски и енглески језик 

 

 

 

 

 

Извештај о раду стручног већа за област предмета  друштвеног усмерења 

 

 

Руководилац: Ана Томић, проф.географије    

        

Чланови већа:  
 Зорица Кешељ, наставник социологије  

 Зорица Новаковић, наставник историје 

 Милица Мирковић, наставник филозофије 

 Алексић Илија, наставник верске и православне наставе                                  

 Ана Шилер, наставник евангелистичке верске наставе 

 Елијана Мандић, наставник грађанског васпитања 

 

Теме које су обрађене на састанцима стручних већа: 

-конституисање већа 

-подела часова 

-усвајање плана стручног већа за школску 2016./2017. 

-усвајање литературе за школску 2016./2017.  

-завршно формирање кабинета за друштвене науке, опремање и уређење  

-упутства за писање глобалних и оперативних планова и програма 

-општи стандарди постигнућа за крај средњег стручног образовања 

-евиденција и анализа глобалних и оперативних планова  
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-извештај о раду већа 

-предлог плана рада већа за наредну школску годину 

 

 

Анализа евиденције планова рада: 

-планови се предају до петог у месецу, где већина наставника предаје датом динамиком али 

постоје и мања одступања која су евидентирана код наставника грађанског васпитања 

-формулари намењени за писање планова и програма се не примењују код појединих наставника 

-координација рада са другим стручним већима и тимовима је била довољно заступљена  

-сарадња међу нашим члановима је била заступљена  

 

Реализација часова редовне наставе:  

-остварена је код свих предмета прописаним законским оквирима изузев код часова грађанског 

васпитања. Разлози су немогућност уклапања у распоред теоријске и практичне наставе. Часови 

су евидентирани у блак настави.  

-Евангелистичка верска настава се одржавала у верском парохијском дому. 

-Евиденција о редовности ученика није приказана у дневницима. 

 

Евиденција присутности чланова већа: 

-је задовољавајућа, имајући у виду да је већина наставника ангажовано у две и више школа, као и 

то да су професори којима је грађанско васпитање практично допуна до норме часова; 

-састанци су одржавани на крају сваког квартала, најчешће у току великог одмора, а у зависности 

од актуелне проблематике, одржани су и у другим терминима; 

 

Реализација програма стручног усавршавања: 

-је испуњена у складу са планираним семинарима током школске године 

стручне семинаре које су чланови овог већа похађали достављени су  у прилогу као и тиму за 

стручно усавршавање 

 

Учествовање на такмичењима: у току ове школске године није реализовано 

 

Евалуација рада већа на крају школске 2016./2017.: 

-глобално, рад већа је био активан и добар 

-вредновање из области планирања је било добро јер већи број чланова ажурно и на време 

доставља планове и програме 

 

 

Вредновање из области реализације: 

-извођење наставе је добро и одвијало се у законски предвиђеним роковима 
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Извештај  стручног већа за област: физика, хемија, биологија, екологија и 

елерктротехника 

 

 

Руководилац: Љубинка Јегдић 

 

Чланови већа : 

 

 Љубинка Јегдић, хемија и физика 

 Саша Ђекић ,физика и електротехника 

 Бранислав Ковач, физика 

 Елијана Мандић, биологија и екологија и заштита животне средине 

 Томашевић Владимир, физика 

 

 

У току школске 2016/2017. године одржано је шест састанака. 

 

Теме које су обрађене на стручним већима: 

 Оцењивање ученика  

  Избор уџбеника 

  Планирање допунске и припремне наставе 

  Увођење стандарда образовања 

  Успех ученика на полугодишту 

 Договор у вези онлајн семинара за стандарде постигнућа 

 

Евиденција присутности чланова већа на састанцима (навести датум одржавања састанка; додати 

колоне ако је потребно) 

 

Редни 

 број 

Име и  

презиме 

наставника 

датум  

28.8.2016. 

датум 

 27.9.2016. 

 датум 

 8.11.2016. 

датум  

5.4.2017. 

датум  

15.5.2017. 

датум  

24.6.2017. 

1.  Љубинка 

Јегдић 

+ + + + + + 

2.  Саша Ђекић + + + + + + 

3.  Ковач 

Бранислав 

+ + + + + + 

4.  Елијана 

Мандић 

+ + + + + + 
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Евиденција  и анализа планова рада ( годишња и месечна ) чланова већа 

 

Име и 

презиме 

наставника 

Годиш

њи 

план 

септе

мбар 

октоба

р 

новем

бар 

децем

бар 

Јануар фебру

ар 

март април мај јун 

Љубинка 

Јегдић 

+ + + + + + + + + + + 

Саша  

Ђекић 

+ + + + + + + + + + + 

Ковач Б 

ранислав 

+ + + + + + + + + + + 

Елијана 

Мандић 

+ + + + + + + + + + + 

            

 

 

Координација рада са следећим стручним већима и тимовима  

 

Стручно веће математика и информатика 

Реализација редовне наставе  

 

Није било одступања у настави 

 

Реализација допунске наставе. Наставник: Љубинка Јегдић 

 

ХЕМИЈА 

 

Датум 

 

Одељење 

Број 

присутних 

ученика 

 

Теме 

10.10. 2016. I2, I3 10 Структура супстанце 

14.10. 2016. I2, I3 10 

4.11. 2016. I1, I2, I3 15 Дисперзни системи 

21.11. 2016. I3 6 Структура супстанце и дисперзни системи 

9.12. 2016. I1, I2, I3 14 Дисперзни системи 

8.1. 2017. I1, I2, I3, I4 20  

Структура супстанце и хемијске везе 9.1. 2017. I1, I2, I3, I4 20 

10.1. 2017. I1, I2, I3, I4 20 

31.1. 2017. I1, I2, I3 15 Хемијске реакције 

3.2. 2017. I1, I2, I3, I4 18 Поправна контролна вежба за прво полугод. 

20.2. 2017. I1, I2, I3 8  

Хемија елемената и једињења 3.3. 2017. I2, I3 8 

14.3. 2017. I2, I3 6 

15.3. 2017. I1 3 Структура метала и легура 
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27.3. 2017. I1, I2, I3, I4 20 Поправна контролна вежба за прво полугод. 

14.5. 2017. I1, I2, I3, I4 20 Поправна контролна вежба за прво полугод. 

 

 

ФИЗИКА 

 

Датум 

 

Одељење 

Број 

присутних 

ученика 

 

Теме 

2.10.2016. I3 8 Вектори и операције са векторима 

18.10.2016. I3 8 

5.11.2016.  I3 11 Кинематика, равномерно праволинијско 

крет. 

13.12.2016. I3 10 Ротационо кретање 

8.1.2017. I3  15 Вектори и кинематика 

9.1.2017. I3 15 

17.2.2017. I3 15 Поправна контролна вежба за прво полугод. 

21.2.2017. I3 6 Динамика-Њутнови закони 

29.3.2017.  I3 8 Гравитационо и електрично поље 

29.4.2017.  I3 12 Поправна контролна вежба за прво полугод. 

27.5.2017.  I3 15 Закони одржања 

 

Реализација припремне наставе  

 

Припремна настава ће се одржати у августу 

 

Реализација програма стручног усавршавања ван школе  

 

Љубинка Јегдић је учествовала: 

- на семинару “Знање за самопоуздање – примена асертивних вештина у интерперсоналним 

односима“ одржаном 27-28. 08. 2016. године у просторијама школе 

- на семинару КВИС у организацији ГИЗ-а у Београду 04-06. 11. 2016. Године 

- на онлајн семинару „Примена општих стандарда у средњим стручним школама“ одржаном 19-

23. 04. 2017. године из предмета хемија 

- на семинару „ Како повећати ефикасност и мотивацију за учење и рад (РЕБТ)“ одржаном 02-04. 

06. 2017. године у просторијама школе 

 

         

Елијана Мандић: 

 

Измена програма Тима за стручно усаврашавање 

Тим за стручно 

усавршавање 

16.09.2016. 

(1 б) 

Проблемска употреба интернета код младих Стручно 

усавршавања 

02.12.2016. 

9-15 h 

Угледни час из предмета Биологија у реализацији 

наставника Елијане Мандић 

у одељењу Е12 

Заинтересовани 

чланови стручног и 

Наставн.већа 

02.11.2016. 

  6.час      

                 8 б 

Угледни час из предмета Историја у реализацији 

наставника Милијане Шкрбић 

Заинтересовани 

чланови стручног и 

24/11/06 
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у одељењу Е12 Наставн.већа                   2 

б 

Угледни час из предмета Организација превоза у 

реализацији наставника Весне  Стевановић у одељењу  

С42 

Заинтересовани 

чланови стручног и 

Наставн.већа 

16/12/16 

 

                2 б 

Угледни час из предмета Безбедност саобраћаја и 

Социологија у реализацији наставника  Миодрага Божића 

и Зорице Кешељ у одељењу  С31 

Заинтересовани 

чланови стручног и 

Наставн.већа 

08/05/17  

 

        

               2 б 

Европорама Инфосесија 

Трибина младих 

КЦ Нови Сад 

21/11/16 

14-18 h 

Менторски састанак тима за КВиС Стручно 

усавршавање 

15/12/16 

   11-14 h  

(3б) 

Енергетска ефикасност у школама 

и примери добре праксе 

За чистије и 

зеленије школе  

23/03/17 

    11-13 h 

Регионална канцеларија за сарадњу младих 

  - RYCO - 

Инфосесија о 

регионалној 

канцеларији за 

сарадњу младих 

30.05.2017. 

 

Знање за самопоуздање- примена асертивних вештина у 

интерперсоналним односима 

ТШ Стара Пазова 27.28.08.201

6. 

      (16 б) 

Каријерно вођење и саветовање (КвиС)-          од школе 

до посла 

ТШ Стара Пазова 04.-

06.11.2016 

       (24 б) 

Обука запослених у образовању за примену општих 

стандрда постигнућа за крај општег средњег образовања 

и средњег стручног образовања 

http://modle.mpn.go

v.rs 

07.11.2016. 

 

       (16 б) 

Интерактивна настава Гимназија Инђија 26-

27.11.2016. 

       (16 б) 

Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење ТШ Стара Пазова 02-

04.06.2017. 

       (24 б) 

Самовредновање у функцији развоја школа ТШ ''М.Пупин''  

Инђија 

08-

09.04.2017. 

      (16 б) 

 

Ђекић Саша учествовао је на:  

- семинару “Знање за самопоуздање – примена асертивних вештина у интерперсоналним 

односима“ одржаном 27-28. 08. 2016. године у просторијама школ 

- угледном часу „Боб Дилан поетско-музички геније , Хомер нашег доба “(Тешић Јасмина, 

Дошен Данијела , Јовановић Катица) 

- на семинару КВИС у организацији ГИЗ-а у Београду 04-06. 11. 2016. Године 

- на онлајн семинару „Примена општих стандарда у средњим стручним школама“ одржаном 19-

23. 04. 2017. године из предмета физика 

- на семинару „ Како повећати ефикасност и мотивацију за учење и рад (РЕБТ)“ одржаном 02-04. 

06. 2017. године у просторијама школе 
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- промоцији школе одржаној 25.02.2017. у основној школи „Б.П.Пинки “Стара Пазова о значају и 

примени математике 

- конференцији „Дневник промена у нашим школама и предшколским установама“ одржаној 

27.03.2017. у Старој Пазови , са презентацијом „ИКТ у настави“ 

- конфоренцији „(Не)искоришћени потенцијали“ одржаној у Стратит центру у Београду 31. 05. 

2017. године 

- посетио машинску школу у Новом Саду – организација ученичких такмичења 

- састанку – упис у наредну школску годину одржаном у Београду 

- посетио 10.регионални сајам привреде у Новој Пазови 

 

Томашевић Владимир учествовао је на: 

- онлајн семинару „Примена општих стандарда у средњим стручним школама“ одржаном 19-23. 

04. 2017. године из предмета физика 

- семинару „ Како повећати ефикасност и мотивацију за учење и рад (РЕБТ)“  одржаном 02-04. 

06. 2017. године у просторијама школе 

- угледном часу „Боб Дилан поетско-музички геније , Хомер нашег доба “(Тешић Јасмина, 

Дошен Данијела , Јовановић Катица) 

 

Ковач Бранислав учествовао је на: 

- Школско оцењивање у основној и средњој школи 2, К2, П2, 8 бодова 

- Примена онлајн Wiki алата као дидактичких средстава у настави и учењу, К2, П3, 8 бодова 

- онлајн семинару „Примена општих стандарда у средњим стручним школама“ одржаном 19-23. 

04. 2017. године из предмета физика 

- употреба интерактивне табле у настави  

   

Учествовање на такмичењима  

Без учешћа 

 

Евалуација рада већа на крају школске године (самовредновање у оквиру планирања и 

реализације, целокупног већа  а може и осврт на рад појединца) 
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Извештај  стручног већа за област: Математика и рачунарство и информатика 

 

 

Руководилац: Човић Снежана 

 

Чланови већа ( име и презиме, навести назив предмета који предаје): 

 

 Снежана Човић - математика 

 Божица Стокућа – математика  

 Младен Бањанин – математика 

 Саша Ђекић – математика 

 Бранка Совиљ – математика и рачунарство и информатика 

 Нада Ковачевић – рачунарство и информатика 

 Владимир Томашевић- рачунарство и информатика 

 Милош Денић – рачунарство и информатика 

 

У току  школске 2016/17. одржано је   8 састанака.  

 

Теме које су обрађене на стручним већима: 

1.  Договор о предстојећим активностима  наставника у школској 2016/2017 години 

2.  Договор о одржавању састанака актива 

3.  Договор о задужењу наставника 

4. Утврђивање списка уџбеника за 2016/2017. годину 

5.  Усвајање годишњег плана и програма рада актива 

6.  Договор о реализацији писмених задатака и контролних вежби 

7.  Припрема  иницијалног тесту за ученике првог разреда 

8.  Договор о одржавању допунске и додатне  наставе 

9. Израда ИОП-а 

10. Извештај о постигнутим резултатима иницијалног теста за прве разреде 

11. Извештај о постигнутим резултатима иницијалног теста за други  разред 

12. Договор о одржавању угледних часова 

13.  Извештај о реализацији првог писменог задатка 

14.  Извештај о постигнутом успеху ученика на првом тромесечју 

15.  Реализација допунске и додатне наставе 

16. Извештај о реализацији другог писменог задатка и постигнути успех 

17. Извештај о постигнутом успеху ученика на крају првог  полугодишта 

18. Договор о вођењу евиденције о стручном усавршавању наставника 

19. Извештај о активностима у вези дана броја пи 

20. Извештај о реализацији трећег писменог задатка и постигнути успех 

21. Извештај о постигнутом успеху ученика на трећем тромесечју 

22. Извештај о прегледаним месечним плановима 

23. Извештај о реализацији четвртог писменог задатка 

24. Извештај о успеху ученика на крају другог полугодишта 

25. Извештај о раду актива (кратак осврт , са предлозима за даљи рад) 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Евиденција присутности чланова већа на састанцима  
Редн

и 

 број 

Име и  

презиме 

наставника 

датум 

30.8.2

016 

датум 

9.9.20

16 

 датум 

28.10.2

016 

датум  

22.11.2

015 

датум  

28.12.2

016 

датум 

03.02.

2017 

датум  

10.04.

2017 

датум 

22.06.

2017 

1.  Снежана 

Човић 

+ + + + + + + + 

2.  Божица 

Стокућа 

+ + + + + + + + 

3.  Младен 

Бањанин 

+ + + + + + + + 

4.  Саша Ђекић + + + + + + + + 

5.  Нада 

Ковачевић 

+ + + + + + + + 

6.  Бранка Совиљ + + + + + + + + 

7.  Владимир 

Томашевић 

+ + + + + + + + 

 

8.  Милош Денић      + + + 

 

Евиденција  и анализа планова рада ( годишња и месечна ) чланова већа 

 

Име и 

презиме 

наставника 

Год

иш

њи 

пла

н 

септ

емба

р 

окт

оба

р 

нове

мба

р 

децем

бар 

Јануа

р 

фебр

уар 

март апри

л 

мај јун 

Снежана 

Човић 

+ + + + + + + + + + + 

Божица 

Стокућа 

+ + + + + + + + + + + 

Младен 

Бањанин 

+ + + - 

+ 

- 

+ 

- - - - - - 

Саша 

Ђекић 

+ + + + + + + + + +  

Нада 

Ковачевић 

+ + + + + + + + + + + 

Бранка 

Совиљ 

+ + + + + + + + + + + 

Владимир 

Томашевић 

+ + + + + + + + + + + 

Милош 

Денић 

      - - - - - 

 

Координација рада са следећим стручним већима и тимовима 

Није било 

 

Реализација редовне наставе  
Није било већих одступања 
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Реализација допунске наставе  

Име и 

презиме 

наставника 

Време 

одржавања 

Одељење Број 

часова и 

присутних 

ученика 

Теме 

Снежана 

Човић 

Од октобра 

послеподневна 

смена 1200-1245 

уторак , среда , 

четвртак 

II2 , II5 11 часова   

4 ученика 

Степеновање , кореновање 

, комплексни бројеви 

III1 , III3 14часова 

5ученика 

Инверзна матрица , Гаусов 

поступак , решавање 

система лин.једначина, 

једначина праве , 

кружнице , криве другог 

реда 

IV2 10 часова   

8 ученика 

Појам функције , област 

дефинисаности , 

асимптоте функције , 

извод функције , гранична 

вредност , испитивање 

функције , комбинаторика 

Божица 

Стокућа 

Од септембра 

Понедељком , 

средом и 

петком  

I1  12 часова– 

2 ученика 

Исказна логика , вектори , 

основна својства инверзне 

функције , сложена 

функција 

II1 , II3 7ч – 10у 

6ч – 9у 

Степен , корен , квадратна 

једначина и квадратна 

функција 

IV1 12ч – 5у Извод функције 

Младен 

Бањанин 

Није 

организована 

допунска 

настава 

I2 , I3, I5   

III2 , III4  

  IV4  

Саша Ђекић Од октобра по 

договору 

II4 1ч – 3 

ученика 

 

Нада 

Ковачевић 

Од октобра I1 , I2 , 

III1 

6 часова – 

0 ученика 

 

Бранка 

Совиљ 

Није 

организована 

допунска 

настава 

 I4 , IV3   

Владимир 

Томашевић 

Није 

организована 

допунска 

настава 

I3 , I4 , I5   

 

 

 

Реализација припремне наставе ( убацити табеларно време одржавања,одељења где се ре 

ализовало или број присутних ученика,теме које су обрађене) 

 

Име и 

презиме 

наставника 

Време 

одржавања 

Одељење Број 

присутних 

ученика 

Теме 
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Божица 

Стокућа 

 

/ 

IV1 

/ / 

Снежана 

Човић 
/ 

IV2 
/ / 

Бранка 

Совиљ 
/ 

IV3 
/ / 

Младен  

Бањанин 
/ 

IV4 
/ / 

 

 

Реализација програма стручног усавршавања ван школе ( навести потпуне називе семинара, 

број сати, име и презиме члана већа који је присуствовао) 

1. „Знање за самопоуздање -  примена асертивних вештина у интерперсоналним 

односима“     16 сати – Снежана Човић , Саша Ђекић , Божица Стокућа ; Нада 

Ковачевић ,  

2. „Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовних процеса у средњим 

школама“ 8 бодова – Божица Стокућа , Бранка Совиљ , Владимир Томашевић 

3. „Активно оријентисана настава математике“ 28 бодова - Бранка Совиљ , Божица 

Стокућа 

4. „Менторски састанак средњих стручних школа Срема – каријерно вођење и 

саветовање ученика  - Ђекић Саша 

5. „Нове технологије у образовању“ – 3 бода – Снежана Човић 

6. Онлајн обука „Примена општих стандарда за средњу стручну школу“ – 16 бодова – 

Саша Ђекић , Божица Стокућа , Младен Бањанин , Бранка Совиљ , Владимир 

Томашевић 

7. „Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење“ – 24 бода – Ђекић Саша , 

Бранка Совиљ , Владимир Томашевић . Милош Денић и  Снежана Човић 

8. „Обука главних учесника у завршном испиту на крају основног образовања“ – Божица 

Стокућа , Бранка Совиљ , Младен Бањанин , Снежана Човић 

 

 

Стручно усавршавање у оквиру школе (навести активност, време реализације,носиоце 

активности) 

 

Нада Ковачевић – руководилац стручног актива – самовредновање рада школе ; учесник 

стручног актива  – математике и рачунарства и информатике ; члан : тима за сарадњу са 

породицом ; тима за додатну подршку у образовању и васпитању ; тима за израду сајта школе; 

угледни часови  : презентација радова ученика одржани 8.2.2016 и 9.2.2017. 

Божица Стокућа - учесник стручног актива – математике и рачунарства и информатике ; члан 

тима за односе са породицом ; члан тима за израду сајта школе; тима за додатну подршку у 

образовању и васпитању ;  присуствовала угледном часу“Алкохол – узрок саобраћајних незгода“ 

који је реализовала Бранкица Атанацковић; угледни час „Прича без краја“ одржан 14.3.2017 у 

разредима I1 , II1 , IV1 

Снежана Човић - руководилац стручног актива – математике и рачунарства и информатике ; 

учесник стручног актива – тима за самовредновање рада школе ; члан тима за стручно 

усавршавање; члан стручног актива за развој школског програма ; тима за додатну подршку у 

образовању и васпитању ; члан педагошког колегијума ; угледни час „Прича без краја“ одржан 

14.3.2017 у разредима  III1 , IV2 ; промоција у основној  школи „Б.П.Пинки“ Стара Пазова о 

значају и примени  математике , и информисање ученика о новом смеру (мехатроника) у нашој 

школи 
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Младен Бањанин – учесник у стручном активу – математика и рачунарство и информатика ; 

учесник у тиму – самовредновање рада школе; члан тима за израду сајта школе; угледни час 

„Прича без краја“ одржан 14.3.2017 у разреду  II3 

Владимир Томашевић – председник тима за израду сајта школе ; учесник у стручном активу – 

математика и рачунарство и информатика ; члан тима за подршку у образовању и васпитању; 

члан тима за заштиту ученика од насиља; присуствовао угледном часу“Боб Дилан поетско-

музички геније , Хомер нашег доба“(Тешић , Дошен , Јовановић); присуствовао трибини „ 

Болести зависности у породици и заштита деце“ одржаној у априлу 2017. 

Саша Ђекић – председник тима за развојно планирање ; председник тима за сарадњу са 

локалном самоуправом ; учесник у стручном активу – математика и рачунарство и информатика; 

члан тима за каријерно вођење и саветовање ученика ; тима за додатну подршку у образовању и 

васпитању;  члан педагошког колегијума; присуствовао угледном часу“Боб Дилан поетско-

музички геније , Хомер нашег доба“(Тешић , Дошен , Јовановић); посета 10.регионалног сајма 

привреде у Новој Пазови; промоција школе у основној школи у Старим Бановцима;посета 

машинској школи у Новом Саду – организација ученичких такмичења; присуствовање састанку – 

упис у наредну школску годину(Београд); представљање новог занимања у кући 

фудбала(техничар мехатронике); промоција у основној  школи „Б.П.Пинки“ Стара Пазова о 

значају и примени  математике , и информисање ученика о новом смеру (мехатроника) у нашој 

школи 

Бранка Совиљ – учесник у  стручног актива – математике и рачунарства и информатике 

Милош Денић – учесник у стручном активу – математика и рачунарство и информатика ; члан 

тима за каријерно вођење и саветовање ученика ; члан тима за израду и одржавање сајта 

 

 

Учествовање на такмичењима (општинским, окружним и републичким) и постигнут резултат 

       Није било  

 

Евалуација рада већа на крају школске 2016/2017 године ( самовредновање у оквиру планирања 

и реализације, целокупног већа  а може и осврт на рад појединца) 

   

   Стручно веће у школској 2016/2017, а  на основу предложеног  и усвојеног плана рада  на 

почетку године , није реализовало следеће :  

 

- Није направљен конкретан план посете часова у оквиру актива и ван њега 

- Није обрађена тема : проблеми ученика у учењу и раду 

- Није направљен план стручног усавршавања наставника 

 

 

 Као председник актива који координира рад чланова актива могу рећи : 

 

 - да су  сви чланови  учествовали у раду већа (некад добровољно , а некад и на команду) 

 -  писали су планове и предавали их углавном у договореним роковима (сем Денић М. и 

Бањанин М.)  

 -  припремали статистику и извештаје (неке смо морали подсећати) 

 -  присуствовали састанцима  

 -  стручно се усавршавали кроз семинаре , угледне часове , промоције и слично. 

- недостаци у раду актива огледају се у мањку мотивације код наставника да направе неку 

промену у свом раду 

- предлог за побољшање рада актива дала је само Стокућа Божица (повећати број угледних 

часова , радова и презентација ученика ) 
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Извештај рада стручног већа за предмете  машинске  струке 

 
 

Руководилац :  Светлана Цветковић Петровић 

           

Чланови су :   

1. Петровић Србислав 

2. Тодоровић Марко 

3. Андрић Нада 

4. Бјелобрк Вера 

5. Tомашевић Владимир 

6. Ерцег Раде   

7. Лекић Вукосав   

8. Огризовић Милутин 

9.  Малко Мирослав 

10.  Денић Милош 
11. Петровић Светлана 

 

Присутност чланова Тима:  (по потреби додати колоне и редове) 

 

Име и презиме 

наставника 

Датум састанка 

Тима 

Датум састанка Тима Датум састанка 

Тима 

6 чланова 

присутно 

14.10.2016 28.08. 2017  

4 члана присутно 28.12.2016   

5 чланова 

присутно 

20.02.2017   

4 члана присутно 10.05.2017   

 

Реализоване активности у првом полугодишту школске 2016/17:  

 

Укупан број негативних оцена из машинске групе предмета је 57  

Највише слабих оцена је у четвртом два- из експлоатације (7),моторних возила 

(7),машинских елемената(4) и мерења(4) и у првом пет- из 

механике(7),техничког цртања(3) 

 Сарадња са малом привредом –посета приватне радионице 4М у децембру-

Србислав Петровић,договорио се о сарадњи и посетама ученика 

 Учешће на сајму мале привреде-учествовали смо на сајму у октобру као 

промотери наших машинских смерова 

 

Сарадња са другим Тимовима:  (навести врсту активности, носиоце, време реализације и 

позитивне ефекте ) 

1. Усагласавање критеријума оцењивања,носиоци сви чланови стручних већа,током целе 

школске године,смањен број негативних оцена. 

2. Договори и подела посла око промоције школе 

 

Реализоване активности на крају школске године 2016-2017 

1. Извршена анализа  успеха на крају школске године 
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2. Промоција школе је била успешна,уписали смо све смерове у смеру трогодишњег 

школовања имамо и 40 ученика,поднет је захтев министарству да их поделимо на два 

одељења. 

3. Извршена је подела предмета 

4. Направљен је план стручног усавршавања наставника 

 

 

Извештај  стручног већа за област: графичка група предмета 

 

 

 

Руководилац: Драгана Пантић 

 

Чланови већа: 

 Лешћан Миша,  

 Тодоровић Михајло 

 Јегдић Љубинка 

  

Реализација наставе: Настава је изведена у складу са планираним распоредом, испуњени су 

фондови часова. 

 

Допунска настава: На крају школске године мали број недовољних оцена, и то Основи графичке 

технике два ученика и Технологија графичког материјала једна ученица. 

Ученици не посећују допунску наставу, без обзира на договорене термине.  

 

Активности: 

- Израда материјала за презентацију школе за занимање Техничар за графичку припрему 

- Учешће на Сајму образовања у ОШ Симеон Араницки, промовисање занимањаТехничар 

за графичку припрему  

- Израда промотивног материјала за упис ученика у први разред 

- Одржавање отворених врата за ученике свих основних школа са територије опшите Стара 

Пазова 

- Учешће на семинару одржаном 2-4.јуна 

- Учешће у избору занимања и на упису у први разред 

- Успешно обављена матура последње генерације Типографа. 

На Сајму образовања учествовала је Драгана Пантић са ученицима 2-4 при чему су ученицима 

осмог разреда дељени промотивни материјали и вођени информативни разговори. 

Израду идејних решења графичких производа и штампу извели су Тодоровић Михаило и Лешћан 

Миша са ученицима 4-4 и Драгана Пантић са ученицима 2-4. 

 

У сусрет дуалном образовању:И у току другог полугодишта ученици четвртог разреда су 

посећивали штампарије у циљу одржавања Практичне наставе; на 

основудоговоренесарадњесапривредницима у општиниСтараПазова, 

Сарадњајеуспешнопокренутаодновембра 2016. године, урадниморганизацијама–штампаријама 

(Савпо, ГГраф, ПринтПоинт). 

Неколико ученика је добило понуде за запослење у штампаријама јер су добро обављали радне 

задатке.  
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Извештај  стручног већа за област практичне наставе 

 

 

Руководилац:Тишма Ђорђе 

Чланови: 

 Грујић Бранислав, практична настава машинства 

 Киш Иван ,практична настава машинства 

 Мали Љубомир, практична настава машинства 

 Ренер Јан, практична настава машинства 

 Фигл Перо, практична настава машинства 

 Џогаз Немања ,практична настава машинства 

 Лешћан Миша, практична настава графичара 

 Леђанац Злата,практична настава графичара 

 

У току школске 2016/2017. је  одржано  je 5 већа               

 

Теме које су обрађене на стручним већима   

 Анализа ираде годишњих и месечних планова и дневних припрема  

  Безбедност на раду 

  Анализа опремљености радионице 

  Уједначавање критеријума оцењивања 

  Израда ИОП-а 

  Посете часовима-извештај и мере за побољшање 

  Теме за завршне и матурске радове 

  Израда промотивног и рекламног материјала за упис ученика 

  Недисциплина ученика и штете које праве 

  Припреме за одлазак на такмичење ученика 

  Извештај о грађевинским радовима у радионици 

  Припреме за седнице поводом тромесечја 

 

Извештај за прво полугодуште  

 

У току првог полугодишта 2016/2017.   Актив је имао три седницe: 

1.Седница је одржана 01.09.2016. Присутни су сви чланови.   

Дневни ред:   

1) Подела предмета и одељење  

2) Календар рада  

3) Распоред  рад 

2 . Седница је одржана 18.10.2016. Присутни су сви наставници   

Дневни ред :  

1) Промене у подели предмета и група   

2) Анализа опремљености за наставу   

3) Стручно усавршавање  

4) Планирање огледних часова 

3.  Седница је одржана 22.12.2016. Присутни су сви наставници  

Дневни ред:   

1) Уједначаванје критеријума оцењивања  

 2) Предлог тема за завршне радове  

3) Анализа рада у првом полугодишту   

4) Анализа опремљености за наставу практичног рада 

Осим ових седница, свакодневно се консултујемо и разговарамо о проблемима везаним за 

наставу и рад уопште. Разговори и договори су пре почетка наставе, на паузи и после часова. 
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Извештај за друго полугодиште 

 

У току другог полугодишта 2016/2017   Актив је имао четири седницe: 

1.Седница је одржана 20.2.2017.  Присутни су сви чланови.   

Дневни ред:   

1) Припрема за презентацију школе и за посете ученика осмих разреда  

2) План чишћења рачунара и поновно инсталирање  

3) Доградња алармног система, интернета и нови рутер 

 4) Извештај о досадашњим радовима 

2 . Седница је одржана 15.04.2017.  Присутни су сви наставници   

Дневни ред :  

1) Израда флајера за промоцију школе и упис у нову школску годину   

2) Пресељење стругарског и саобраћајног кабинета   

3) Посета фабрици  

4) организација блок наставе 

3.  Седница је одржана 25.05.2017.. Присутни су сви наставници  

Дневни ред:   

1) Анализа рада у завршним разредима  

 2) Припреме за завршне и матурске радове  

3) Најава грађевинскиих радова за време распуста   

4.  Седница је одржана 26.08.2017.  Присутни су сви наставници  

Дневни ред :  

1) Извештај о раду у току школске 2016/17. године   

2) Организација припремне наставе за поправне и завршне испите   

3) Анализа уписа у школску 2016/2017. годину  

4) Подела предмета и израда распореда за школску 2016/2017.  годину. 

Осим ових седница, свакодневно се консултујемо и разговарамо о проблемима везаним за 

наставу и рад уопште. Разговори и договори су пре почетка наставе, на паузи и после часова. 

 

 

 

Извештај о раду директора 

 

 

1. Студијско- аналитички рад 

Свој рад усмеравам ка стварању услова да наша школа постане место где ће ученици остварити 

своје професионално опредељење, а окружење имати партнера са којим ће  ефикасно решавати 

своје потребе када је у питању обука. Анализом стања привреде у окружењу  вршимо 

прилагођавање наставних садржаја и уводимо нове образовне профиле. То поспешује и тимски 

рад у школи. 

 

2. Организациони послови 

Ови послови обухватају  израду распореда редовне наставе, седница одељенских већа, 

наставничког већа, школског одбора , савета родитеља и ученичког парламента.Одржани 

састанци су имали циљ побољшање успеха ученика, смањење броја изостанака и побољшање 

радне дисциплине. 
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3. Педагошко –инструктивни рад 

Педагошко инструктивни рад је стални задатак. У овом периоду нарочито је била обраћена 

пажња на приправнике како на теорији тако и на пракси. Посабна пажња је усмерена на разговор 

са запосленима на чији рад је било примедби како од стране ученика тако и од стране родитеља. 

Ово је реализовано у сарадњи са школским педагогом. 

 

4. Педагошки надзор и контрола 

Педагошки надзор сам вршио прегледом педагошке документације и праћењем редовне наставе. 

Вршен је преглед дневника, наставних планова и реализацје часова. Рад одељенских старешина 

прати се кроз извештаје на крају класификационог периода. 

 

5. Рад са ученицима ученичким парламентом 

Разговор са ученицима и парламентом односио се на упознавање са њиховим проблемима и 

помоћ у њиховом решавању. Углавном су проблеми са дисциплином и неоправданим 

изостанцима. 

 

6. Сарадња са родитељима 

Сарадња са родитељима се остварује кроз лични контакт и савет родитеља. Најчешће теме су 

прблеми са изостанцима, оценама и дисциплина ученика. Сарадња са родитељима је углавном на 

обострано задовољство. 

 

7. Хуманитарни рад 

У школи се повремено организује акција добровољног давања крви у сарадњи са црвеним 

крстом. Ткође учествујемо у акцијама помоћи лицима којима је она потребна. 

 

8. Сарадња са социјалним партерима 

Овај сегмент рада се односи на сарадњу са локалном самоуправом, привредним окружењем. 

Сарадња је веома добра. Спроводи се акција увођења новог образовног профила па су 

интенизвни разговори са свим социјалним партнерима. 

 

9. Потстицање, усмеравање и координација рада стручних органа школе 

Стручни органи школе радили су по сопственим плановима. Активно сам учествовао у њиховом 

раду . 

 

10. Старање о остваривању развојног плана школе 

Развојни план школе се остварује по предвиђеној динамици уз потешкоће које се односе на 

неблаговремено обезбеђење пара од локалне самоуправе. 

 

11. Културна и јавна делатност школе 

Културна и јавна делатност школе се одвија кроз сарадњу са локалним средствима информисања 

и КУД-овима где су ангажовани наши ученици. На овај начин јавности презентујемо наш рад. 
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Извештај о раду педагога 

 

 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног 

рада 

Доказ / документ Време 

Израда глобалног и оперативних планова рада 

педагога 

Годишњи план рада и месечни 

планови педагога 
VIII- IX/ 

Током 

године 

Учествовање у изради Годишњег плана рада свих 

стручних већа 

 Документација педагога о 

сарадњи са наставницима 

/стручним већима VIII-IX 

 
Учествовање у изради Годишњег програма рада 

Школе  

Годишњи програм рада 

школе/документација педагога 

Учествовање у изради Анекса Школског програма Анекс ШП 

Током године 

 

Учествовање у изради глобалног и месечних планова 

рада наставника,наставника- приправника , као и 

планова рада за допунску и припремну наставу, 

усаглашавање писаних провера (писмени задаци, 

контролне вежбе, графички радови)  

 

Педагошки досијеи наставника 

са евиденцијом о времену и 

врсти сарадње, 

документација ментора, 

документација педагога, 

планови за допунску и 

припремну наставу, записници 

са састанака стручних већа 

 Учествовање у изради годишњег плана рада Тима за 

самовредновање рада Школе 

Записници са 

састанака/Годишњи програм 

рада школе 

Учествовање у изради Годишњег плана рада Тима за 

заштиту од насиља (као саставног дела Годишњег 

програма рада школе) 

Годишњи програм рада школе/ 

Документација педагога 

IX 

 Израда годишњег плана рада СТИО/ТИО/ Тима за 

додатну подршку ученицима 

Годишњи план рада 

СТИО/Тима за додатну 

подршку ученицима/ Годишњи 

програм  рада школе 

Учествовање у планирању мера индивидуализације  

(диференцирана настава, ИОП-1, ИОП-2) 

 

Планови са наведеном 

индивидуализацијом 
Током године 

 
Годишње и месечно планирање рада са Ромским 

ученицима - стипендистима Тари пројекта 

Документација менторки 

 

Учествовање у  планирању  рада одељењских 

старешина  

Документација педагога о 

сарадњи са ОС, Планови рада 

на ЧОС-овима,Распоред 

отворених врата/ Распоред 

родитељских састанака/ 

Записници о одржаним 

родитељским састанцима, 

VIII – IX 

током 

године 
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документација педагога 

 Учествовање у планирању  угледних часова 

(иновативног облика наставе и хоризонталне и 

вертикалне корелације наставних садржаја) 

 

План рада стручног већа, 

дневне припреме, 

документација педагога, 
фотографије на фејсбук 

страници, часопис „Жироскоп“,  

блог српског језика  

Током године 

 

 Учествовање у планирању активности за 

учествовање на Регионалном сајму мале привреде и 

запошљавања у Новој Пазови  (приказ „Утицај 

алкохола на психомоторне способности вошача“ кроз 

саобраћајни полигон и „пијане наочаре“) 

Анкете, флајери, фотографије, 

извештаји 

VIII- X 

 Учествовање у потписивању Меморандума о 

сарадњи ради изградње интерсекторске локалне 

мреже: Центар за социјални рад, Национална служба 

за запошљавање, Дом здравља, Канцеларија за младе, 

Канцеларија за Роме,библиотека „ Доситеј 

Обрадовић“, Центар за културу, локална самоуправа, 

полицијска станица, привредна комора Срема, 

привредници Старе и Нове Пазове, основне и средње 

школе са територије општине Стара  Пазова,  

Годишњи програм рада школе, 

дописи,  

извештаји, снимци РТВСП, 

фотографије,  

Током 

године 

 

Планирање активности са ученицима у школи у 

оквируКВиС   

У оквиру садржаја наставних 

предмета и стручне праксе, 

ЧОС 

Планирање активности са ученицима у школи у 

оквируКВиС  

(са ученицима завршних разреда)  

Разговори, тестирање, посете  

високошколских установа, 

учествовање на Сајму 

запошљавања, посета 

предузетницима са општине, 

присутни предузетници на 

завршним и матурским 

испитима 

Током године 

Учествовање у Годишњем планирању рада Тима за 

каријерно вођење и саветовање ученика 

Документација Тима, 

фотографије, извештаји 
IX 

Планирање активности/садржаја за учествовање на 

сајму каријерног вођења и саветовања ученика  у 

Београду 

Сајт БОШ-а, 

фотографије са Сајма 

каријерног вођења 

IV-VI 

Планирање локалне међусекторске сарадње у циљу 

транзиције ученика са развојним проблемима( 

поново покретање секције стручних сарадника у 

Старој Пазови), КВиС и повећања безбедности у 

школама/ПУ 

Позивно писмо упућено: 

стручним сарадницима школа и 

ПУ,  ДЗ, ЦЗСР, НСЗ, КЗМ, 

КЗР, представницима локалне 

самоуправе,.. 

Фотографије; фејсбук страна 

школе;потврде присутнима 

Октобар, 

Фебруар 

Април, 

јун 

Планирање ваннаставне активности- здравствено 

васпитање о репродуктивном здрављу за ученике 

2.разреда 

План реализације радионица 

упућен мониторинг Тиму 

пројекта 

IX 

I 

2.  Праћење и вредновање образовно-васпитног Доказ / документ  Време 
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рада 

Праћење рада  наставника- приправника- 

Учествовање у раду Комисије за проверу 

савладаности програма увођења у посао наставника 

Записник посете часова код 

наставника-приправника, 

Мишљење комисије, 

педагошки досије наставника-

приправника 

Током године 

 Учествовање у вредновању рада Актива за развојно 

планирање- као члан Тима  

Годишњи извештај о 

реализацији развојног плана 

школе 

VIII 

Учествовање у самовредновању ОВР школе Годишњи извештај Тима за 

самовредновање 
I 

VIII 

Праћење и вредновање ваннаставне активности 

„Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу 

средњошколаца у Војводини“  за ученике 2. разреда  

Месечни мониторинг 

извештаји о реализацији 

часова; Финални мониторинг 

извештај 

X- V 

Анализа  свих облика ОВР школе   Годишњи извештај рада школе 

у остваривању свих програма 

васпитно-образовног рада, 

документација педагога 

VIII 

Праћење међупредметне корелације са угледних 

часова као и часова изван учионице (библиотека, 

фирма,..)  

Извештаји наставника   

припреме наставника српског 

језика- историја- грађанско 

васпитање-социологија; 

фотографије  

Током године 

Праћење примене мера индивидуализације Документација наставника, 

педагога, педагошки досијеи 

ученика 

Праћење и вредновање активности Тима за заштиту 

од насиља 

Пријаве ТЗН и МПНТР ШУ 

НС, записници о предузетим 

активностима, Записници са 

састанака ТЗН, План рада ТЗН, 

евалуација рада ТЗН 

Учествовање у вредновању рада Тима за додатну 

подршку ученицима 

ПП ученика обухваћени мерама 

индивидуализације, записници  

ТДП, план рада ТДП, 

евалуација рада ТДП 

Праћење успеха и владања ромских ученика-

стипендиста Тари пројекта на класификационим 

периодима и на крају године 

Извештаји за Министарство 

просвете; индивидуални 

педагошки профили, 

документација о раду са 

стипендистима 

Током године 

Праћење успеха ученика на завршним и матурским 

испитима 

Учествовање у изради 

извештаја након реализације 

завршних и матурских испита у 

јунском и августовском року; 

Израда извештаја са 

статистичким подацима о 

реализованим завршним и 

VI 

IX 
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матурским испитима као део 

Годишњег извештаја о раду 

школе 

Праћење годишњег и месечног планирања 

наставника 

Анализе-извештаји о 

прегледаним плановима 

наставника 

 

XI 

VI 

3. Рад са наставницима Доказ/документ  Време 

Сарадња са наставницима-приправницима у процесу 

увођења у посао наставника и  припрема за полагање 

испита за лиценцу 

 

Досијеи наставника, 

документација педагога и 

ментора 

Током године 

 

Рад са наставницима у планирању, реализацији и 

евалуацији огледних и угледних часова  

Дневна припрема, евалуциони 

лист, снимак 

РТСП,фотографије, ФБ страна 

Педагошки досијеи наставника 

Праћење рада предметних наставника у вођењу 

педагошке документације (педагошка свеска,... )  

Вођење педагошке свеске за 

свако одељење; 

Дневне писане припреме за час, 

месечне припреме,.. 

Рад са одељењским старешинама на вођењу 

документације одељења и појединачно ученика, у 

раду са ученицима и њиховим породицама 

Планови рада ОС, као део 

Годишњег плана рада; 

Предузете активности за сваког 

ученика; 

Вођење дисциплинских 

поступака; ПП; ИПП; ИПЗ; 

Рад са руководиоцима стручних већа, 

координаторима Тимова и Актива, као и Комисија 

(планирање, евалуација и унапређење рада) 

Планови рада 

већа,Тимова,актива; 

Извештаји о раду већа,Тимова, 

актива; 

Документација педагога 

Сарадња са наставницима у  каријерном вођењу и 

саветовању ученика  

План ТКВиС, фотографије 

реализованих активности, 

извештаји наставника 

Помагање наставницима у примени различитих 

техника и поступака самоевалуације у циљу 

унапређења наставе 

Документација наставника, 

досијеа наставника, евалуциони 

листићи 

Сарадња са наставницима учесницима Конференције 

„Дневник промена у предшколским установама, 

основним и средњим школама Војводине“ 

Евалуациони листови, 

фотографије, документација о 

Конференцији 

I-III 

4. Рад са ученицима Доказ/ документ  Време  

Праћење адаптације појединца и одељења на нову 

средину  

(први разред) 

Документација ОС и педагога 

Током 

године 

 
Идентификовање ученика којима треба додатна 

подршка  (поновци, прелазак из друге 

школе,школски неуспех,изостају, хронична 

болест,нема усвојене м. Учења,...) 

ПП; Разговори са ОС, 

родитељима,наставницима, 

вршњацима ; педагошка свеска; 

ИПЗ; ИПП; педагошки профил 
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Рад са ученицима  2. Разреда у ваннаставној 

активности „Здравствено васпитање о 

репродуктивном здрављу средњошколаца“ 

Месечни мониторинг 

извештаји о реализацији 

часова; Финални мониторинг 

извештај 

X- V 

Појачан в.о.р. са Ромским и др. ученицима који су из 

маргинализованих породица 

Документација педагога, 

дописи ЦЗСР,дописи ДЗ-у, 

документација ТДП 

Током године 

 

Учествовање у активностима за смањење насиља, 

повећање толеранције и конструктивно решавање 

конфликата у школи 

Документација о превентивним 

и интервентним активностима: 

ТЗН, педагога,ОС;  

дописи полицији, Дз-у, ЦЗСР,... 

предавања, разговори,.. 

 

Рад на каријерном вођењу и саветовању ученика Документација педагога, 

ТКВиС-а, 

Књига дежурства (у напомени 

евидентирана посета 

високошколске установе), 

Интерсекторска окупљања 

Сарадња са ученицима учесницима Конференције 

„Дневник промена у предшколским установама, 

основним и средњим школама Војводине“ 

Евалуациони листови, 

фотографије, документација о 

Конференцији 

      III 

5. Рад са родитељима Доказ/документ  Време  

Групни рад са родитеља  Записник са родитељских 

састанака, документација 

педагога, књига дежурства, 

књига о ОВР-у 

 

 

Током године 

Рад у Савету родитеља Записници Савета родитеља 

Индивидуални разговори Досијеи родитеља, 

Педагошки досијеи ученика 

Сарадња са родитељима  у оквиру КВиС-а Посете ОШ на општини у циљу 

КВиС, отворена врата школе, 

посете родитељским 

састанцима у ОШ-ама 

Сарадња ради пружања подршке родитељима деце са 

сметњама у развоју и којима је потребна додатна 

подршка или се примењују мере индивидуализације 

 

Досијеи родитеља, 

документација ТДП, 

документација педагога 

6. Рад са директором Доказ/документ  Време 

Сарадња ради планирања, евалуације и 

унапређивања рада следећих  Тимова: за каријерно 

вођење ученика, за заштиту од насиља, за додатну 

подршку, за самовредновање,  за развој школског 

програма (Анекси након 2014.-те) 

Записници са састанака 

Тимова, Документација 

педагога 

Током године 

Сарадња у области планирања, вредновања и 

унапређивања рада  наставника: одељењских 

старешина, приправника,наставника теоријске и 

Подела одељењских 

старешинстава, анализа 

планова наставника, тимова, 
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практичне наставе,стручних већа већа и актива,... 

Сарадња у раду Школског одбора Записници ШО 

Сарадња у планирању, вредновању и унапређивању 

рада стручних већа и стручних Актива 

Записници: ТЗН, ТКВиС,ТДП, 

САРШП,САРП; записници 

стручних већа 

Сарадња у планирању, реализацији и унапређењу 

унутрашње мреже (ученици, наставници, ненаставно 

особље, родитељи) 

Извештаји, записници о 

реализованим активностима, 

блог, Жироскоп, фотографије, 

огласне табле, ФБ страна 

Сарадња ради развијања мреже са социјалним 

партнерима 

Позиви, извештаји, 

фотографије, блог, огласне 

табле, Жироскоп, ФБ страна 

7. Рад у стручним органима и тимовима                                      Доказ/документ Време 

Учествовање у раду ОВ и НВ, планирање, 

реализација, унапређивање 

Записници и извештаји о раду 

ОВ и НВ, фотографије 

Током године 

Учествовање у раду стручних већа: 

планирање,реализација, вредновање, унапређивање 

Записници и извештаји о раду 

већа, фотографије 

Учествовање у раду стручних актива, тимова и 

комисија  

Записници и извештаји о раду 

тимова, актива, комисија, 

фотографије 

Учествовање у раду Школског одбора Записници ШО 

8. Сарадња са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

Доказ/документ  Време 

Сарадња са другим ОВУ на Општини:ПУ, основним 

и средњим школама 

Записници и фотографије са 

састанака секције стручних 

сарадника у Општини, Сајам 

привреде и запошљавања у 

Новој Пазови, отворена врата 

ТШ, родитељски састанци у 

ОШ-а 

 

Током године 

Сарадња са ПУ на Општини Записници са интерсекторских 

састанака, слике, записници са 

секције стручних сардника 

Током године 

Сарадња са Канцеларијом за младе  Записници и слике са 

интерсекторских окупљања 

Током 

године 

Сарадња са Канцеларијом за Роме, Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја РС; Фондом 

за образовање Рома РС,ОЕБС-ом 

Ивештаји о успеху и понашању 

Ромских стипендиста 
 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

Сарадња са Националном службом за запошљавање 

у Старој Пазови 

 

Записници и слике са 

интерсекторских скупова; сајам 

запошљавања у Н.Пазови 

Сарадња са Центром за социјални рад у Старој 

Пазови 

 

Записници са Конференција 

случаја 
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Сарадња са Центром за културу и библиотеком  

„ Доситеј Обрадовић “ 

Записници са интерсекторских 

састанака 

Сарадња са локалном самоуправом Дописи, Записници са 

интерсекторског окупљања, 

слике са прославе 70. Година 

школе, ФБ страна, Извештаји 

Сарадња са привредницима у општини  

(КВиС, дуално/ кооперативно/ целоживотно 

образовање) 

Записници са састанака,снимци 

РТВСП, слике, ФБ страна, блог, 

донације 

Сарадња са ГНО „Други корак“ и МПНТР ШУНС 

ради реализације Конференције “Дневник промена у 

предшколским установама, основним и средњим 

школама Војводине“ 

Документација, евалуациони 

листићи, фотографије, 

сајт школе 
Јануар- март 

Сарадња са ГИЗ и Фактом ради формирања „Тренинг 

центра“ за образовање одраслих  

Записници са састанака, 

фотографије, доказ о 

верификацији 

Током  године 

Сарадња са ГИЗ и ИНВЕНТИВОМ  ради формирања 

„Клуба за младе“ 

Фотографије, записници са 

састанака, сајт школе 
 

9.Вођење личне педагошке документације  

(глобално, оперативно) 

Доказ/документ Време 

Планирање рада педагога Годишњи, месечни, дневни 

планови рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

Евалуација и унапређење рада  У оквиру сваке области рада се 

ради  и евалуација а на основу 

ње унапређење рада 

Вођење документације о личном стручном 

усавршавању 

Води се документација о 

акредитованим и осталим 

усавршавањима 

Вођење документације о раду са ученицима Педагошки картон ученика, 

ИПП, Извештаји, дописи,.. 

Документација о раду са родитељима Картон родитеља, извештаји о 

посећеним родитељским 

састанцима, дописи,... 

Документација о раду са наставницима Досије наставника, евиденција 

о посећеним ОВ,НВ, стручним 

већима, дописи, слике, 

Жироскоп,.... 

Документација о сарадњи са другим организацијама, 

локалном самоуправом,.. 

Позивна писма за сарадњу, 

дописи, молбе, записници са 

интерсекторских састанака, 

слике, презентације ОВР у 

Школи 

Документација о сарадњи са директором Извештаји, позивна  писма, 

интервјуи, РТв снимци, ФБ 

страна 
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Извештај о раду Педагошког колегијума 

 
Колегијум је у следећем саставу: 

 Ђукић Лазар, директор- председник 

 Сузана Турудић, педагог 

 Ђекић Саша ,председник Актива за развојно планирање 

 Саша Ђекић,председник Актива за развојно планирање 

 Љубинка Јегдић, председник Актива за развој школског програма ипредседник Стручног 

већа за област природног усмерења 

 Ана Томић , руководилац Стручног већа за област предмета друштвеног усмерења 

 Драгана Ћулибрк, руководилац Стручног већа за области предмета српског језика и 

енглеског језика 

 Светлана Цветковић-Петровић,руководилац Стручног већа за област предмета математике 

и информатике 

 Владимир Видовић,руководилац Стручног већа за област предмета физичко, музичко, 

ликовно 

 Драгана Пантић ,руководилац Стручног већа за област предмета графичке струке 

 Ђорђе Тишма, руководилац Стручног већа за област практичне наставе. 

 

Током школске године Колегијум се састао три пута. Присуствовали су углавном сви 

чланови Колегијума. Обрађене су следеће теме: 

- Учествовање на Сајму  привреде у Новој пазови (8.-9.9. 2015) 

- Приказ Правилника о оцењивању ученика ( „Службени гласник РС“, бр. 82/2015) 

- Усвајање критеријума оцењивања по стручним већима 

- Усвајање списка литературе и уџбеника  

- Усвајање ИОП-а 2 

- Усвајање фонда часова наставника на почетку школске године 

- Усвајање нових формулара за глобално и оперативно планирање 

- Усвајање плана стручног усавршавања 

- Усвајање Протокола за свечану прославу Јубилеја школе( Дан школе и 50. Година 

постојања школе) 

- Утврђивање статуса наставника –приправника за текућу школску годину 

- Усвајање извештаја о раду Колегијума у школској 2015./2016. 

Обавеза руководиоца стручних већа и председника актива је да редовно присуствују састанцима 

Колегијума и о свему накнадно известе остале чланове већа, односно актива.                                                                                              

Сузана Турудић, педагог 

 

Одељенска већа 

 

Састанци Одељенских већа су редовно одржавани. Свако Одељенско веће је у просеку 

имало шест седница.Већа су радила по унапред донетом плану и програму.  На крају сваког 

класификационог периода расправљано је о: успеху ученика и васпитно-дисциплинским мерама, 

остваривању плана и програма рада, анализи реализације наставе. Неке теме су се понављале што 

указује на постојање проблема који се споро или неуспешно решавају. Најзаступљеније теме су 

теме везане за: изостајање ученика са наставе,  недисциплина на часу, насиље и оштећење 

школске имовине. 
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Рад школског одбора 

 

У школској 2016/2017. години Школски одбор је радио у саставу по решењу Скупштине 

општине Стара Пазова број:020-11/2014-I од 26. јуна 2014. године. Школски одбор се 

конституисао на првој седници од 08.07.2014. године, а мандатни период је четири године. 

Школски одбор чини девет чланова: 

Представници локалне самоуправе 

1. Живан Смуђа из Старе Пазове 

2. Драгослав Бонђи из Старе Пазове 

3. Милан Латас  из Старе Пазове 

Представници запослених 

4. Драгана Ћулибрк, наставник енглеског језика  

5. Зорица Кешељ, наставник устава и права грађана и социологије 

6. Сузана Турудић, педагог 

Представници родитеља 

7. Славица Страживук из Војке 

8. Маја Пољовка из Старе Пазове 

9. Оливера Анђелковић из Старе Пазове. 

Школски одбор је у  периоду од 01.09.2016. до 31.08.2017. одржао 8  седница. Седнице су 

одржане у конструктивној атмосфери, разумевању и пуној сардњи са директором школе. 

Најважније теме разматране на седницама су: 

- Извештај о раду за школску 2015/2016. годину 

- Годишњи програм рада за школску 2016/2017. годину 

- Усвајање финансијског и плана јавних набавки за 2017. годину 

- Приговори и жалбе запослених 

- Реализација плана уписа за школску 2017/2018. годину 

- Доношење одлука на жалбе ученика на изречене дисциплинске мере у другом степену 

- Мишљење о Конкурсу за пријем радника у радни однос 

- Извештај о раду директора 

- Усвајање завршног рачуна за 2016 годину 

- И друга текућа питања. 

 

 

Извештај о реализацији ваннаставних активности 

 

 

У школској 2016/2017. су реализоване следеће ваннаставне активности:  

1. Рад са Ромским ученицима-стипендистима Тари пројекта  

Стипендирање Ромских ученика је  пројекат који се у Школи реализује од 2005. године. 

Школске 2016/2017. једанаест ученика су били корисници Тари пројекта. Они су били ученици 

од првог до четвртог разреда, две девојке и девет момака. Четири ученика је четвртог и седам 

трећег степена.Две менторке су радиле са ученицима и њиховим родитељима. 

Рад са њима је подразумевао: рад на стицању навика и техника успешног учења, 

изградња здравих стилова живота иуспешан завршетак школовања. 

Методе рада које су ментори користили у раду са децом и родитељима су: родитељски 

састанци и разговори са родитељима, индивидуални разговори са ученицима,праћењење успеха и 

понашања,  слање извештаја о ученицима Пројектном Тиму на крају сваког класификационог 

периода. 
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Такође, рађено је и са наставницима у сензибилизацији за проблеме ученика. Одељењске 

старешине су биле врло емпатичне и стручне за рад са Ромском децом. У неким случајевима је 

било неопходно да се укључи и Центар за социјални рад. 

Захваљујући искуству ментора, али и мотивисаности стипендиста и њихових родитеља 

сви су са успехом завршили разред. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  Директор школе 

_______________  

                                                                              Лазар Ђукић   

 

 

 

 

                                               Председник Школског одбора 

 

________________________ 

                                                                                                          Турудић Сузана                                                        

 

 


