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1. ИЗВЕШТАЈ  О ОСТВАРИВАЊУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
РАДА 
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Као полазиште за израду годишњег извештаја Годишњег плана рада школе користили смо 
акциони план за праћење и евалуацију Годишњег плана рада школе и извештаје о реализацији 
акционих планова који су саставни де Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину. 
Тим за праћење реалитације Годишњег плана рада школе закључио је да се сви органи школе 
придржавају акционих планова, да постоји усаглашеност, корелација и да се сви труде да 
реализују планиране активности. Због тренутне епидемиолшке ситуације део активности је 
реализовано online. 
Све ове активности су реализоване захваљујући добром раду координатора тимова, председника 
стручних већа, Школског одбора који су показали велику заинтересованост да се све активности 
реализују, да се укључе у процес увођења квалитетаи, да се реализују активности Годишњег и 
Развојног плана. 
Током 2020/21 реализова је комбиновани модел наставе и на основу свих извештаја можемо 
закључити да су се наставници и ученици прилагодили оваквом моделу и да је успех ученика 
бољи од претходне школске године. 
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2. АНАЛИЗА УСПЕХА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 
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АНАЛИЗА УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ДРУГОГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА 
ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 

 
  

На крају другог класификационог периода школске 2020/2021. године укупан број ученика 
у школи је 1222. Структура ученика према полу дата је у табели: 

 

Разред Мушки Женски Укупан 

I 371 89 460 

II 316 135 451 

III 335 144 469 

IV 200 88 288 

Укупно 1222 456 1668 

 
 

 
Анализа успеха ученика на нивоу школе 

 

          

Број 
ученика 

са 
позитивн

им 
успехом 

Проценат 

Број 
ученика са 
недовољни
м успехом 

 
 

Проценат 

 
Број 

неоцење
них 

ученика 

Проценат Укупно 

I 407 88 53 12 / / 460 

II 392 87 59 13 / / 451 

III 415 88 54 12 / / 469 

IV 245 85 43 15 / / 288 

Укупно 1459 87 209 13 / / 1668 

                          
 

Анализа тренда: 
 Компаративна анализа успеха ученика ове и претходне две школске године, показује 
следеће: 

 Проценат ученика са позитивним успехом мањи је ове школске године у поређењу 
са претходне две, у истом периоду; 

 Проценат ученика са недовољним успехом се повећао ове школске године у 
односу на прошлу за 10%; 

 Проценат неоцењених ученика је смањен у односу на предходне две школске 
године;  

 Највећи проценат ученика са позитивним успехом је у првом и трећем разреду, док 
је највећи проценат ученика са недовољним успехом у четвртом  разреду. 
Закључак: На крају другог полугодишта школске 2020/21. године, успех ученика је  
слабији него претходне школске године.   

 
Анализа успеха ученика са недовољним успехом 
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           Из табеле можемо видети, да највећи проценат ученика са недовољним успехом 
имају ученици другог разреда, као и највећи број слабих оцена.  

 
 
 
 
 

Укупан 
број 
ученика 

Са 1 
слабом 

Са 2 
слабе 

Са 3 
слабе 

Са 4 
слабе 

Са 5 и 
више 

слабих 

I 42 7 1 3 
 II 39 13 1 2 
 III 43 9 0 1 1 

IV 31 10 0 1 
 Укупно 155 39 2 7 1 

 
 
Анализа тренда: Компаративном анализом утврђено је да ученици свих разреда ове школске 
године постижу нешто лошији  успех као репер користимо проценат недовољних оцена.  
 
 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ИЗ КОЈИХ УЧЕНИЦИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ 
 

 
РАЗРЕД 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

ПРОЦЕНАТ 
УЧЕНИКА СА 

НЕДОВОЉНИМ 
УСПЕХОМ 

 Математика   1-4,1-1,1-13,1-2 9%                                                     

II 
 
 
 
 
 
 
 

 

Математика 2-12,2-16,2-5,2-9 10% 

Екологија и заштита 
животне средине 

2-13,2-15 3% 

III 
 
 
 
 

Математика 3-3,3-6 6% 

Социологија 3-17 3% 

 
 
 

IV 

Математика 4-3,4-6,4-7,4-3 12% 

Устав и право грађана 4-3 2% 
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Приказ броја неоцењених ученика и оцена које недостају 
 

Укупан број 
ученика 

Укупан број 
неоцењених 

ученика 

I / 

II / 

III / 

IV / 

Укупно / 

Анализа тренда:   
Ове школске године нема неоцењених ученика . 
                     
 

Успех ученика трећег степена 

 

  

Укупан 
број 

ученика 

Укупан број 
ученика са 

позитивним 
успехом 

Проценат 
ученика са 

позитивним 
успехом 

Укупан број 
ученика са 

недовољним 
успехом 

Проценат 
ученика са 

недовољним 
успехом 

Укупан број 
неоцењених 

ученика 

Проценат 
неоцењених 

ученика 

I 143 131 88% 12 12% / / 

II 144 116 81% 28 19% / / 

III 164 148 90% 16 10% / / 

2020/21 451 395 88 56 12% / / 

 
Анализа тренда: 

 Компаративнa aнализа успеха показује нам да је успех ученика трећег степена слабији  
него 2019/20.  

 Највећи проценат ученика са позитивним успехом је у трећем  разреду. У првом  разреду 
је највећи проценат ученика са недовољним успехом. Неоцењених ученика нема 

 

Успех ученика четвртог степена 

 
 

  

Укупан 
број 

ученика 

Укупан број 
ученика са 

позитивним 
успехом 

Проценат 
ученика са 

позитивним 
успехом 

Укупан број 
ученика са 

недовољним 
успехом 

Проценат 
ученика са 

недовољним 
успехом 

Укупан број 
неоцењених 

ученика 

Проценат 
неоцењених 

ученика 

I 317 276 87 41 13 / / 

II 307 276 90 31 10 / / 

III 302 269 88 36 12 / / 

IV 288 245 85 43 15 / / 

2020/21 1214 1066 88 151 12 / / 
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Анализа тренда: 
 Компаративна анализа успеха показује да је проценат ученика мањи са позитивним 

успехом ове школске године.  
 Највише ученика са позитивним успехом има у другом разреду (90%), са недовољним 

успехом у трећој (88%). 
 

Изостајање са наставе 

 

Разред Укупан број 
ученика 

Оправдани Неоправдани Укупно 

I 460 29003 2005 31008 

II 451 30963 1978 32941 

III 469 31118 3357 34475 

IV 288 22313 2031 24344 

УКУПНО 
2020/21 1668 113397 9371 122768 

 
ПРОСЕК ИЗОСТАНАКА ПО УЧЕНИКУ НА НИВОУ ШКОЛЕ 

 

 
Разред 

 

Оправдани/по 
ученику 

Неоправдани/по 
ученику 

Укупно/по 
ученику 

I 63 4 67 

II 69 4 73 

III 66 7 73 

IV 77 7 84 

Просек по 
ученику 
2020/21 

68 6 74 

 
Анализа тренда:  

 На нивоу школе, један ученик, у просеку, има 74 изостанака. Од тога 68 оправданих и 6  
неоправданих изостанака.  

 Највише изостанака по ученику има у  четвртом 84 . 
 Највише оправданих је такође у четврто разреду-84, док неоправданих има највише у 

трећем и четвртом  разреду-7по ученику.  
 

Васпитно - дисциплинске мере 

 
               Највише васпитних мера изречено је ученицима другог разреда, док је ученицима првог  
и трећег разреда изречено највише васпитно-дисциплинских мера.  
               Васпитно-дисциплинска мера Укор директора школе изречена је код већине ученика због 
великог броја неоправданих изостанака, континуираног ометања наставе, кршења материјално – 
дисциплинске одговорности и некоректног понашања према другим ученицима. 
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Разред УОС УОВ УДШ УНВ Искључени 
Укупно 

васпитних 
мера 

Укупно 
васпитно 

дисциплинских 
мера 

I 43 26 6   69 6 

II 50 78 3   128 3 

III 63 43 13   106 13 

IV 64 51    115  

2018/19 220 198 22   418 22 

 
 
Анализа тренда: 

           Број изречених васпитних мера је смањен  у односу на претходне две школске године, док 
је број васпитно-дисциплинских мера смањен у односу на претходну школску годину . 
 
 
Кретања ученика: 
 

 
Исписани Искључени 

Променили статус 
Укупан број 

ученика 

I 25 
 

6 25 

II 1 
   III 2 
 

1 
 IV 

    Укупно 28 
 

7 25 

 
         Закључак:       
         Највише кретања ученика у смислу исписивања, промене одељења и доласка током 
школске године има у првом разреду, што је и очекивано. 

 

 

-На основу ове анализе може се закључити да недовољан успех има (укупно 13%),  
Када су у питању ученици са недовољним оценама, највише их има у  другом  разреду (59), где  
је такође највише и недовољних оцена (54), као и ученика са 2 слабих (13), у односу на остале 
разреде. 
 
-Анализа недовољних оцена по предметима   
По разредима, највећи проценат недовољних оцена је из следећих предмета:  
*у првом разреду – математика,  
*у другом разреду – Математика и Екологија заштите животне средине 
*у трећем разреду – Математика и Социологија,  
*У четвртом разреду-Математика и Устав и право грађана  
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-Највише оправданих изостанака направљено је у трећем разреду (31118), као и неоправданих 
(3357). Просек оправданих изостанака по ученику је највећи у четвртом разреду – 84 изостанака, 
док је просек неоправданих изостанака по ученику највиши у четвртом   разреду 7 изостанака.  
 
-Највише васпитних мера изречено је ученицима другог  разреда, док је ученицима трећег и 
првог разреда изречено највише васпитно-дисциплинских мера.  
Васпитно-дисциплинска мера Укор директора школе изречена је код већине ученика због 
великог броја неоправданих изостанака, континуираног ометања наставе, кршења материјално – 
дисциплинске одговорности и некоректног понашања према другим ученицима. 
  
 
 

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ ПОБОЉШАЊА УСПЕХА 
ДАТЕ ОД СТРАНЕ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 
- Редовно одржавати допунску наставу уз договор са одељењским старешином, који ће 

обавити разговор са ученицима којима је оваква подршка потребна.  
- Договорити на  стручним већима захтеве и критеријуме и уједначити минимум за 

позитивну оцену  како се не би дешавале драстичне разлике у оцењивању наставника истог 
предмета. 

-Водити рачуна о пажљивим планирању умсмених и писмених провера постигнућа.  
-Примењивати различите метоте рада током реализације наставе 
-Унапређење формативног оцењивања и повезивање са постизањем исхода и стандарда 

кроз њихово ангажовање и релзутате рада(изложбе,истраживање,есеји,пројекти и др) 
- Инсистирати на редовном долажењу родитеља и позитивати их на индивидуални 

разговор како би они утицали на рад деце.  
- Повести рачуна да се дисциплинске мере изричу благовремено како би имале ефекат на 

остале ученике у одељењу.  
- Утицати на то да ученици редовније похађају наставу. 
- Утицати да се активност ученика на часовима повећа. 
- Педагошко инструктивни рад. 

 
 

Сања Милојевић-педагог 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
 
 
 

 
У оквиру недељног пуног радног времена наставника предвиђен је један час додатног и 

допунског рада. 
Допунска настава организована је у сарадњи са разреним старешинама за ученике који не 

постижу позитивне резултате из одређених предмета. Због епидемиолошке ситуације један број 
часова допунске наставе одржан је online.  

Евиденција о одржаним часовима додатне и допунске наставе вођена је у електронском 
дневнику. 
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4. ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ  

– ОНЛАЈН НАСТАВА –  
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Број часова који је посећен условљен је организацијом наставе у току ове школске године   
(комбиновни   модел,   часови   у   трајању   од   30   минута,   онлајна   настава)   због пандемије 
изазване вирусом ковид 19 (и болести чланова педагошко –психолошке службе). 

Педагошко   –   психолошка   служба, директор, помоћнииц директора ставили   су акценат   
на   пружање   подршке наставницима   за   реализацију   онјлан   наставе,   која   је   уједно   била   
и   предмет   нашегвредновања ове школске године 

Стручни сарадници и чланови колегијума су на основу чек листе и договореног распореда, 
који је био истакнут на онлајн учионици - наставничка канцеларија, 9. и 10. децембра,  у договору 
и сарадњи са одељењским старешинама, преко гоогле меет-а реализовали педагошко 
инструктивни рад .  

Предмет педагошко инструктивног рада је био праћење активности наставника и ученика 
на недељном нивоу (односно да ли су сви наставници отворили учионице за свој предмет, да ли 
су постављали материјале, задатке, линкове ка видео састанцима, да ли су пратили активности 
ученика,  да ли има ученика који нису били активни и мере које су у тим случајевима 
предузимали  предметни наставници и одељењске старешине). 

Сарадници и чланови колегијума су извршили увид у рад наставника и активности ученика 
тако да су обухваћена сва одељења.  

Након обављеног педагошко инструктивног рада и разговора одељењских старешина и 
помоћника са наставницима сви су отворили гугл учионице. Запажено је да у већини одељења 
сви наставници имају активности на недељном нивоу (постављају материјале, задатке, ређе 
линкове ка видео састанцима) и имају интеракцију са ученицима. Одељењске старешине 
углавном користе google meet за комуникацију са ученицима, а комуникацију остварују и преко 
вибер група. Три наставника физичког васпитања нису имала постављене материјале, ни 
комуникацију са ученицима; четири наставника имају постављене материјале али немају задатке 
за оцењивање, а један наставник нема постављене матријале ни задатке, али редовно држи 
наставу преко меет-а. Поједини наставници су поред гугл учионице користили и друге облике 
комуникације са ученицима, углавном вибер групе.  

Сви ученици 22 дељења, су били укључени и активни, или су се након разговора и 
опомена одељењских старешина укључили и активирали. У осталим одељењима има ученика 
који се повремено укључују, или нису укључени у појединим учионицама/предметима; поједини 
ученици се укључују са закашњењем. Наставници углавном контактирају одељењске старешине 
који опомињу ученике, обавештавају родитеље и добијају обећања да ће се укључити, које 
поједини не испуне. Старешине контактирају и сараднике, а за поједине ученике обавештен је и 
Центар за социјални рад. Одељењске старешине обавештавају наставнике који ученици имају 
техничких или здравствених проблема па нису били у могућности да буду активни. За ученике 
који из било ког разлога нису могли да прате онлајн  наставу штампан је и достављан материјал.   

У перидоу извођења наставе на даљину стручни сарадници су евидентирали према чек 
листи (формираној на основу предлога просветног саветника Драгане Оцокољић, након 
саветодавне посете нашој школи) рад 60 наставника (сваки сарадник по 15 наставника - чек листа 
и подела наставника се налази на дељеном диску), а чланови колегијума остале наставнике, тако 
да је обухваћено праћење рада свих наставника за време реализације онлајн наставе, у периоду 
од 8. марта до 18. априла. Договорено је да сарадници, помоћници директора и организатори 
практичне наставе буду укључени у по једну учионицу сваког наставника, јер се сматра да начин 
рада наставника у једној учионици осликава приступ раду уопште и рад у свим осталим 
учионицама. 
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Наставници испуњавају већину захтева из чек листе о евиденцији рада на даљину 
(редовно објављивање материјала, обимност и садржај, интеракција наставника и ученика, 
коришћење различитих техника, активност ученика и повратна информација, критеријуми, 
исходи, оцењивање ученика и мере које се предузимају да се превазиђу евентуални проблеми). 
У почетном периоду посматрања наставници око трећине наставника  није ималио истакнуте 
исходе и/или критеријуме, али су их поставили након обављеног разговара и обавештења на 
учионици Наставничка канцеларија.  

Наставу физичког васпитања тешко је организовати на даљину, тако да наставници 
физичког васпитања нису имали дефинисане критеријуме и исходе, али редовно постављају 
материјале (по плану и програму или прилагођено кућним условима) и имају комуникацију са 
ученицима. Исходи и критеријуми су касније истакнути. 

Наставници математике углавном постављају материјале који су у облику докумената у 
којима су примери урађених задатака, видео лекција са ртс планете и видео лекција са других 
интернет страница, линкови ка интернет страницама везаних за лекцију, урађени примери вежби 
у програму који се обрађује, презентација,  

Наставници машинске групе предмета углавном постављају материјале који омогућавају 
квалитетну интеракцију наставника и ученика: презентације, материјали потребни за час (високог 
квалитета, са квалитетним дијаграмима, сликама које омогућавају лакше усвајање градива), 
видео снимци са YоuТube –a; гугл упитници, кратка питања, апликације са сајта МПНТР.  

Исто важи и за наставнике елктро и саобраћајне струке.  
Већина наставника поред постављања материјала држи наставу преко гугл меет-а.  
Практичну наставу је тешко организовати онлајн; наставници углавном постављају 

материјале данима када су часови по распореду; упутства са јасна, и од ученика се углавном 
захтевало преписивање датог садржаја, а за задатке које је требало урадити ученици су добијали 
повратну информацију. 

Различите технике и методе користе и наставници српског  и енглеског језика, који 
подразумева интеракцију са учениицма, мотивишу ученике различитим задацима (израда 
семинарских, кратки тестови, запажања на основу одгледаних видео материјала, писање есеја) и 
дају повратну информацију ученицима. На овај начин наставу су организовали и наставници 
друштвених и природних наука. 

Малом броју наствника  је дата сугестија да материјал прилагоде по садржају и обиму 
прилагоде ученицима.  

Наставници користе гугл меет, стрим, различите технике и методе, постављају линкове ка 
часовима са ртс планете, видео материјале, сажетке, мотивишу ученике захтевима који 
подразумевају рад у пару, групи, израду презентација, истраживчке задатке, а поједини 
наставници  који су завршили обуку примењују научено у пракси. 

Највећи проблем је активност ученика и мотивисање за рад.  Упитник о реализацији 
онлајн наставе попуњавали су ученици и већина сматра да су оптерећени захтевима наставника, 
да имају много домаћих задатака и обавеза и да им је лакше да иду редовно у школу. 

Након педагошко инструктивног рада дата је препорука да се појачају мере за 
укључивање ученика у рад, нарочито оних који су у мањој мери савладали градиво или били 
неоцењени, што би подразумевало и побољшање комуникације на релацији одељењски 
старешина - наставник – ученик - родитељ, као и укључивање надлежног сарадника за рад са 
ученицима (ако има потребе ). 

Увидом у електронски дневник наставници бележе активности ученика у гугл учионицама; 
али је препорука да се више обрати пажња на формативно оцењивање на основу чега се може 
дати сумативна оцена. Ученици нису били заинтересоани за одговарање појединих предмета па 
их различитим методама треба мотивисати за учење и постизање што бољег успеха.  
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4.1. Резултати и закључци анкетирања ученика – кавлитет онлајн наставе 

 

Анкетни упитник о квалитету онлајн наставе попунило је 818 ученика. Укупан број ученика који су 

попунили упитник је половина у односу на број ученика у разреду (први разред -261 ученик, 

други разред 205 ученика, трећи разред 219 ученика, четврти разред 133 ученика). 

Од 818 ученика неограничен приступ има њих 67%, а 28% има ограничен присту, остали ученици 

немају приступ интернету али се сналазе (што се не поклапа са информацијама добијеним од 

одељењских старешина и предметних наставника). 

Највећи проценат ученика (77) користи мобилни телефон за праћење онлајн наставе. Од осталих 

техничких средстава ученици користе рачунар, и таблет у најмањој мери (0.5%). 

Највећи број ученика (71,4%) сматра да наставници највише реализују наставу преко гугл мита, а 

затим преко стрима (27%), остали ученици (1,6%) сматрају да наставници највише користе друге 

апликације за реализацију онлајн наставе (вибер, зоом или нешто друго). 

80% ученика сматра да је самостално у коришћењу у онлајн учионици, док 20% се сналази уз 

тешкоће или им је потребна помоћ. Предлог је да се ученицима помогне да се боље сналазе. 

20% ученика се изјаснило да им се не свиђа овај вид насатве, вероватно ученици који се теже 

сналазе или им је неопходна помоћ, што сe може видети и кроз њихове коментаре. 

За све критеријуме – сегменте наставе (организација, наставни материјали, однос наставника) 

током онлајн наставе ученици су делимично задовољни, а одређен проценат ученика није 

задовољан. 

Трећина ученика сматра да им је највећи проблем превелика захтевност наставника. Једна 

трећина сматра да немају проблеме, одређеном проценту (15) највећи проблем је 

немотивисаност за рад, а осталима проблем представља недостатак радних навика, 

несналажење у онлајн окружењу, ограничене техничке могућности. 

Ученици (70%) сматрају да имају много домаћих задатака. 

У својим коментарима, предлозима, примедбама већина ученика износи да им више значи 

редовна настава, али има и ученика којима овај модел онлајн-наставе на даљину одговара. То 

најбоље показују поједини њихви коментари као што су следећи: 

• Ја сам за то идемо у школу скорз или скроз онлајн.Оно пола пола не вреди ништа. 

• Напорно је и немам уопште времена за себе. Уз то нико не може апсолутно ништа да 

научи, ова настава је једноствано ужасна. Радна навика више уопште не постоји. И кад имамо 

домаће или тестове наравно да нико не научи стварно, све се препише и сматрам да ћемо због 

ове организације касније, за време матуре имати велике проблеме приликом полагања 

пријемног. 

• Поједини професори не знају да користе ову платформу. 

• Да не шаљу домаће када код њих немамо час, на пример шаљу домаћи суботом и 

недељом 

• Да професори имају на уму да немамо само њихов предмет 

• Све је ок 

• Овако је добро 

• Овако је одлично 

• Све је добро и сви професори ми помазу и олаксају хвала 
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• Боља организација и веце залагање наставника у смислу помоци око наставног материјала 

и саме наставе 

• Повећавање обучености професора у сналажењу са модерним технологијама које су нам 

тренутно неопходне за рад. 

• Поједини наставници немају одговорност да погледају приватне коментаре, поједини 

лоше презентују лекције 

• постоје професори који понекад поставе задатке у току ноћи, или их једниставно буде 

превише колико нам ни у школи не задају из само једног предмета, сматрам да као што 

професори имају друга одељења којима предају тако и ми имамо друге предмете или можда 

неко као ја иде и у музичку, која је јелте такође школа и можда не може да постигне све да уради 

у задатом року. 

• Мој предлог је да уопште немамо наставу,Шалим се боље је да сви професори буду на 

меету и ту еве објасне како се реде задаци и кад кренемо са радом да будемо у меету.То је по 

мом мишљењу много боље од часова на стриму. 

• Када нам цасови крецу од нпр. 12 сати, да нам наставници окаце материјал ујутру који 

раде највисе преко гоогле уционице да би имали висе времена за неке задатке које окаце. 

• Да се саље материјал који треба да се науци и само да се заказују контролни тестови из 

сваког предмета. Наравно све преко гоогле уционице а не преко мреза попут вибера и слицних. 

• Предлог је да наставници јаве пред час да ли ћемо да имамо час или не. 

• Зелела би да неки наставници обавезно обавесте дан пре уколико цемо имати наставу 

онлине,а не да пет минута пре цаса напису улогујте се на меет,и да се по могуцности не јавља у 

касне вецерње сате да је цас ујутру у 08.00 неки спавају,нису сви буни целу ноц. 

• Лакше је да идем у школу него овако. 

• за неке предмете није довољна само лекција него треба и објасњење 

• По мом мишљењу бар мало да наставници имају на уму да пошаљу материјал за час или 

домаћи из два пута на пример по пола лекције ако је већа и обнија лекција, а ако је краћа онда је 

океј да дају питања за целу лекцију и одређени рок за израду. 

• Професори саљу основно и сто мање материјала. А када испитују тразе све а ми то 

немамо, огранице нам на тесту време а дају мниго задатака... 90% смо оштећени 

• Мислим да је претерано пратити онлине наставу преко меета, урадити задатке, науцити 

предмете и уз то одлазити у сколу за одговарање или писмену проверу. Сматрам да је то све 

теско постигнути. Треба се определити да један нацин рада. Највисе ми смета сто немамо праксу, 

онлине настава не мозе то да нам прузи, а она нам је највисе потребна за матурски на крају. 

• Имам две примедбе, за које мислим да ће се са мном слагати већина ученика, а прва је да 

неки професори не узимају у обзир то да ми имамо и остале предмете. За њих постоји само 

њихов предмет, и то је у реду. Оно што није у реду је неразумевање са њихове стране за нас 

ученике који имамо не један, не два, већ више од десет предмета. И сви они очекују да ми 

урадимо све задатке које нам пошаљу. Зар то није мало апсурдно? Друга примедба је да неки 

професори "имају пик" на ученика који је из својих личних разлога ову школску годину започео 

онлајн и ишао онлајн све док није завршио то због чега је и започео школску годину онлајн, а 

онда се вратио на редовну наставу и био редован на часовима све док се нису поново затвориле 

школе. Такође ти професори криве те ученике и називају их неозбиљним, док то јесте тачно за 
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неке, није за све ученике, Мени се десило да ми нису стизала обавештења од Гугл учионице до 

пре недељу дана, а ипак сам окривљен и назван неозбиљним од стране неких професора иако 

уопште није ни била моја грешка, већ грешка или "глич" у Гугл учионици. Често бих улазио у Гугл 

учионицу да видим зашто ми не стижу никаква обавештења, и тамо затекао гомилу задатака које 

тек тада видим, и чији је рок већ одавно истекао или био близу истека. Сада имам проблеме због 

тога и једва постижем да радим те задатке које сам пропустио и да радим задатке које задају. 

Надам се да ћу успети да завршим ову годину, иначе сав мој труд пада у воду и губи се у тамној 

сенци неуспеха. 

• Задовољна сам свиме 

• Предлог немам, примедбу такодје немам, све је како треба. 👌👌 

• Једна од примедби јесте да је доста глупо да неки наставници извољевају да дјаци долазе 

у ск због теста а други наставницима није теско дати онлине тест ипак наса скола има доста дјака 

ван кг 

• Превише времена проводим на рачунару, прво за време цасова а после док урадим сав 

домаћи. 

• Препоруцујем корисцење Јамбоард-а у вецој мери и висе истразивацких задатака 

укљуцујуци и самосталан рад и мотивисање уценика у раду на даљину. Примедба ми је то да су 

скоро сви, по мом мисљењу, изгубили вољу за рад при оваквим условима и да је једно од ресења 

да уценици добијају задатке самостално да раде и да се оцењује њихово заинтересовање и 

залагање за тај рад као и труд. 

• Мало мање домаћих задатака. 

• Немам никакву примедбу, сем сто професори нон стоп саљу саљу домаце задатке. Инаце 

све је уреду 

 

Реализација онлајн наставе захтева да се размотре могућности ученик, пружи подршка 

ученицима којима је потребна за сналажење у гугл учионицама и води рачуна о оптерећености 

ученика захтевима које постављају наставници. 

 

 Јун, 2021.      Педагошко-психолошка служба 
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5. ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 
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Средња стручна школа  је од школске 2020/21. године укључена у пилот пројекат Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја - Обогаћен једносменски рад.  
Модели програма и активности који се реализују у оквиру пројекта имају за циљ да допринесу 
развоју кључних компетенција за целоживотно учење као и општих међупредметних 
компетенција. 
Пружање подршке  у учењу, здравствено васпитне активности,  радионице кроз које се ученици 
упознају са техникама учења,  развијају  финансијску писменост, естетичке компетенције - лепо у 
нама и око нас,  само су неке од активности које се реализују у оквиру пројекта.  
Овакав концепт има за циљ да омоугући садржајнији боравак у школи, од којег ће користи имати 

ученици, родитељи и наставници. 

Следећи модели су реализовани у потпуности 

Област деловања Страни језици (енглески језик) 

Назив активности 

1. Подршка учењу 
2. Internationalday- Пројекти - Примена ИКТ у настави ради 
реализовања мини пројеката 
3. Моја школа – моја позорницаDramaClub –Драмска 

секција  (креативнедрамскерадионице) 
4. Читаоница – ReadingRoom(клубчиталаца, дискусије и 

интерактивневежбенатемупрочитаногтекста) 
5. Говорништво - Причаоница - Chatterbox - 

(дискусијенаразличитетеме, сааргументимаза и 
противнастраномјезику) 

6. Музички дан / филмскидан 
(слушањемузикеилигледањеодабраногфилманастраномј
езику) 

Област деловања Слободне активности 

Назив активности Слободне активности по избору ученика 

Област деловања Хор и оркестар 

Назив активности 

Певање, свирање и стицање основне музичке писмености; 

слушање музике, музичко стваралаштво. Као форма колективног 

музицирања хорско певање и свирање у оркестру има велики 

значај, не само као средство за развијање музикалних 

предиспозиција ученика, већ и као драгоцени облик васпитно-

образовног рада. 

Област деловања Настава и учење 

Назив активности Сналажење у природи 

Област деловања 
Настава и учење /Књижевна уметност/Култура писменог и 

усменог изражавања /Организовање књижевног клуба  

Назив активности 

Истраживачко читање савремених дела из домаће и страних 

књижевности (дела књижевника из свих крајева света ). 

Спољашњи приступ делу који би био повод за проучавање 

историјских, географских, културолошких карактеристика 
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контекста из кога дело потиче. Истраживачки и холистички 

приступ делима има велики значај за развијање опште културе 

ученика, али  и за оснаживање говорништва (отворене дискусије 

пред публиком)  и подстицање стваралачких способности 

ученика (ученици пишу своје беседе, блогове…)  

Област деловања 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Подстиче се лични, професионални и социjални развоj 

ученика. 

Назив активности 

КРЕАТИВНИ КУТАК 

- израда уметничких и употребних предмета од дрвета 
- очување старих ручних заната, хеклање, вез... 
- израда уметничких и употребних предмета од различитих 

материјала - рециклажа (суве пресоване биљке, канап, 
папир, пластика, декупаж техника) 

Област деловања 

Подршка ученицима 

Подршка целовитом развоју 

 

Назив активности 

ПРИРОДА У НАМА И ОКО НАС 

- одлазак у ближу околину града и пешачење 
- oријентација у простору и сналажење на мапи и у 

природи 
- учење о биљкама из непосредног окружења – 

упознавање декоративних, лековитих и отровних врста 
- упознавање специфичних локалитета у околини града 

Област деловања 
Развој компетенција за лидерство, предузимљивост и 

одговоран однос према околини 

Назив активности 
Едукација ученика школе у оквиру секције СКАУТ РЕНЏЕРА у 

кaтегорији РОВЕРИ 

Област деловања Математика 

Назив активности У сусрет државној матури 

Област деловања Подршка ученицима 

Назив активности 

Физичка активност у функцији здравља 

Исхрана и хроничне болести, физичка (не)активност и хроничне 

болести, основни принципи физичке активности у функцији 

здравља, безбедна физичка активност-предавање и вежбање 
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6. САМОВРЕДНОВАЊЕ
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I Опште информације о стручној школи 
 

Назив стручне школе: Средња стручна школа Национални 
регистарски број: 
(уколико постоји) 

 

Адреса стручне 
школе: 

Улица: 
Косовска 8 

Град: 
Крагујевац 

Контакт
 подац
и стручне школе: 

Телефон: 
 
034/33-51-75, 33- 
51-76, 33-51-77 

Факс: 
 
335-178 

Email: 
 
sekretar@polit 
ehnicka.kg.edu 
.rs 

Вебсајт: 
 
www.politehnicka 
.kg.edu.rs 

Име и презиме 
директора: 

Синиша Којић 

Име и презиме 
руководиоца тима 
за самовредновање: 

Максић Јелена  

 

Датум извештаја о 
самовредновању: 

 

Период трајања 
циклуса 
самовредновања: 

Од: 
септембра 2020. 

 До: 
августа 2021. 

 

Области квалитета 

Штиклирајте 
изабране 
области 
квалитета за 
текући циклус 
самовредновања 

1. 
Школски 
програм 

и 
годишњи 
план рада 

2. 
Настава 
и учење 

3. 
Образовна 
постигнућа 
ученика 

4. 
Подршка 

ученицима 

5. Етос 6. Организација 
рада школе и 
управљање 
људским и 
материјално 
техничким 
ресурсима 

 Да Да    

mailto:sekretar@tsms.kg.edy.yu
mailto:sekretar@tsms.kg.edy.yu
mailto:sekretar@tsms.kg.edy.yu
http://www.tsms.kg.edu.ty/
http://www.tsms.kg.edu.ty/
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II Остали подаци о извештају о самовредновању 
Екстерне 
посете Нпр: 

Датуми Области квалитета евалуиране током посете 

Спољашње 
вредновање 

  

Праћење рада колега 
једнаких по 
образовању и 
позицији 

  

Педагошко-
инструктивни увид и 
надзор 

  

Спољни 
саветник – 
сарадник 

 Драгана Оцокољић 

Просветни саветник 
у посети као део 
подршке 
самовредновању 

02-04.3.2021. Подршка школа у условима пандемије корона 
вирусом. Докази: 
Извештај о пруженој стручној помоћи 
Извештај о поступању по препорученим мерама 

Инспекција   

Остале екстерне посете   

 

 

Интерно праћење 1. период 
од септембра до 
новембра 

2. период 
од децембра 
до фебруара 

3. период 
од марта до 

маја 

4. период 
од јуна до августа 

Датум 
измене 
извештаја о 
самовредновању: 

20/11/20 15/02/20 12/5/2021 2/7/2021 
25.8.2021. 

 
 

Потписи одговорног особља: 
(може бити и само потпис 
директора) 

Директор: 
Синиша Којић 

Руководилац тима 
за 
самовредновање: 
Максић Јелена 
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    III Чланови тимова за текући циклус самовредновања 
Тим Име и презиме Позиција 

Тим за самовредновање 
 
 Руководиоца тима за 
 самовредновање 
 бирају 
чланови тима из својих 
редова, а у раду тима за 
самовредновање 
обавезно учествује
 директ
ор установе. 

Јелена Максић наставник, руководилац тима 
Јелена Митровић наставник 
Славољуб Ћурчић наставник, записничар 
Слободан Ђокић наставник 
Вишња Бутулија наставник, заменик 
Дејан Шћекић наставник 
Милан Јевтић наставник 
Владимир Ерац наставник 
Бојан Јевремовић наставник 
Далида Деспотовић наставник 
Слађана Ковачевић представник родитеља 
Данијел Маријоковић представник Ђачког парламента 

Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе 

Којић Синиша директор 
Живадиновић Емина секретар школе 
Живановић Јасмина помоћник директора 
Ђокић Марија помоћник директора 
Радовић Ивана помоћник директора 
Бугарчић Дарко Организатор практичне наставе 
Лазин Јасмина Организатор практичне наставе 
Перовић Бранко Организатор практичне наставе 
Радовић Предраг Организатор практичне наставе 
Милојевић Сања педагог 
Јелена Нешић психолог 
Првић Ерац Оља психолог 
Минић Тања педагог 
Максић Јелена наставник, руководилац тима 

Тим за школско 
развојно планирање 
 
(Тим одговоран за 
израду дугорочног 
развојног плана 
стручне школе) 

Милан Габарић наставник, руководилац тима 

Александра Симоновић наставник 

Рада Мацура наставник 

Дејан Љубисављевић наставник 

Оља Првиц Ерац психолог 
Владимир Ерић Представник локалне самоуправе 
Мина Јеремић Председник Ђачког парламента 
Миливојевић Бранко члан Савета родитеља 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2 – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Стандарди/индикатори 

ПРОЦЕНА 

П
р

и
м

ер
 д

о
б

р
е 

п
р

ак
се

 

П
р

о
ц

е
н

а 
о

ст
ва

р
ен

о
ст

 и
 

П
о

тр
еб

н
о

 

р
еа

го
в

ат
и

 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.   
4 

 

2.1.1.Ученику су јасни циљеви часа/исходи и зашто то што је 
планирано треба да учи. 

 
4 

 

2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове.  4  

2.1.3. Настваник успешно структуира и повезује делове часа користећи 
различите методе (облике рада, технике, поступке...), односно спроводи 
обуку у оквиру занимања/профила у складу са специфичним захтевима 
радног процеса. 

  

3 

 

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве 
различитог нивоа сложености. 

 
3 

 

2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче 
вршњачко учење). 

  
4 

 

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства 
и ученицима доступне изворе знања. 

 
4 

 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним 
потребама ученика. 

  
3 

 

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.  4  

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал 
индивидуалним карактеристикама ученика. 

 
3 

 

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са 
његовим образовним и васпитним потребама. 

 
3 

 

2.2.4. Наставник примењује специфичне 
задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана 
индивидуализације. 

  
3 

 

2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у 
заједничким активностима којима се подстиче њихов напредак и 
интеракција са другим ученицима. 

  
3 

 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и 
васпитним потребама ученика. 

 
4 

 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 
компетенције на часу. 

  
3 

 

2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења 
на часу, умеју да примене научено и образложе како су дошли до 
решења. 

 4  
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2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у 
различитим областима, професионалном праксом и свакодневним 
животом. 

 4  

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењујe и анализира идеје, 
одговоре и решења. 

 4  

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оргинална и креативна решења.  3  

2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши 
задатак/унапреди учење. 

 3  

2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави - 
самостално или уз помоћ наставника. 

 3 
- 

- 
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

  
4 

 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са 
прописима, укључујући и оцењивање и онога што су ученици 
приказали током рада на пракси *(пракса ученика у средњој стручној 
школи). 

  

4 

 

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања.  4  

2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву информацију ученицима о 
њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима. 

 
4 

 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу.  4  

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак 
осталих ученика. 

 
4 

 

 
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

  
4 

 

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се 
међусобно уважавају, наставник/ инструктор практичне наставе 
подстиче ученике на међусобно уважавање и на конструктиван начин 
успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним 
правилима. 

  

 
4 

 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика 
уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа. 

 
4 

 

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно 
изношење мишљења. 

 
4 

 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, 
обликом рада или материјала. 

 
3 - 

2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има 
позитивна очекивања у погледу успеха. 

 
4 

 

Одлука о евалуацији 
Процена остварености захтева стандарда области квалитета 2 – НАСТАВА И УЧЕЊЕ: 
4 
Од укупно 6 стандарда квалитета, 2 стандарда су у доброј мери задовољена, а 4 стандарда 
одговарају нивоу 4. 
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IV - 1 Резиме закључака 
 
Вредновање квалитета рада школе врши се на основу стандарда и показатеља квалитета рада 
установе који се односе на области квалитета, прописаних Правилником о стандардима 
квалитета рада установе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 14/18). 
Због пандемије корона вирусом, настава је реализована по комбинованом моделу 
(непосередна и онлајн настава) у периоду од 1.9.2020. године до 27.11.2020. године, по моделу 
наставе на даљину од 30.11.2020.године до 18.12.2020.године у првом полугодишту, а у другом 
- настава је реализована по комбинованом моделу у периоду од 18.1.2021. године до 5.3.2021. 
године, по моделу наставе на даљину од 8.3.2021.године до 16.4.2021.године, од 
19.4.2021.године до краја другог полугодишта, настава је реализована по комбинованом 
моделу. Прилагођавање наставе условима који су се се током школске године мењали због 
епидемиолошке ситуације, доста је утицало на сам процес самовредновања. Процес 
самовредновања се врши на основу стандарда и показатеља квалитета рада установе који се 
односе на области квалитета, прописаних Правилником о стандардима квалитета рада 
установе, а услови у којима се одвијао образовни процес су били потпуно измењени због 
ванредних околности. Приликом самовредновања области квалитета Настава и учење, 
спроводи се посматрање наставе које се врши по усвојеној процедури. У измењеним условима, 
било је потребно прилагодити начин посматрања наставе, пре свега, узети у обзир услове у 
којима се одвија образовни процес. Почетком октобра, измењен је образац за посматрање 
наставе, прилагођен је условима комбиноване наставе. У децембру је организовано 
свеобухватно посматрање наставе на даљину-обухваћена су сва одељења, да би се утврдило и 
реаговало уколико предметни наставници нису отворили учионице, немају активности на 
недељном нивоу (материјале, задатке, линкове ка видео састанцима), уколико има ученика 
који нису активни. Такође је проверавано да ли је предметни наставник пријавио неактивне 
ученике и шта је одељењски старешина предузео да укључи неактивног ученика у рад. У марту 
су чланови тима за посматрање наставе, након посете просветне саветнице, уважавајући њене 
сугестије, допунили чек листу питањима: да ли наставник објављује редовно материјале 
(недељно/сваки час) уз јасна упутства колико је обиман материјал? Да ли материјал који 
наставник поставља омогућава интеракцију наставника и ученика? Да ли наставник користи 
различите технике (репродукција, преписивање, кључни појмови, мапе ума, израда 
презентација….)? Да ли су ученици активни (одговарају на постављена питања, предају 
задатке...), постоји ли повратна информација ученицима за активност и ангажовање, 
дефинисани критеријуми оцењивања у оквиру наставне теме, дефинисани исходи? Да ли има 
недовољних и неоцењених ученика, које је активности предузео наставник у циљу 
превазилажења проблема? За све предмете формиране су гугл учионице. Наставници су током 
онлајн наставе користили различите облике комуникације са ученицима (видео састанци 
према распореду, домаћи задаци, размене порука и повратних информација, тестови знања..). 
Сви наставници су поставили исходе и критеријуме оцењивања. Водило се рачуна о 
оптерећењу ученика, због нестизања да се реализују неке обавезе због техничких и других 
проблема ученика, померани су рокови. За ученике који похађају онлајн наставу од почетка 
године, наставници су у сарадњи са одељењским старешином заказивали термине за 
консултације, проверу знања и поправљање оцена уз поштовање свих епидемиолошких мера. 
Узрок повременог изостајања ученика са онлајн наставе су били технички проблеми (нестанак 
струје, покварен уређај, нестанак интернета), здравствени проблеми, породични проблеми. 
СтручнИ сарадници ПП службе у сарадњи са одељењским старешином су настојали да пруже 
одговарајућу подршку ученицима. Током одвијања комбиноване наставе и онлајн наставе, 
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наставници су користили часове са РТС Планете. Велики напор наших наставника уложен је при 
изради наставног материјала за РТС Планету, укупно 133 видео часа. Наставници су 
примењивали различите дигиталне алате: Teded - интернет страница за креирање и 
коришћење образовних садржаја кроз снимке, тестове, Pik-pick- програм за обраду 
фотографија и текстова, CamScanner- апликација за телефон за брзо прављење пдф фајлова и 
слика, помоћ у креирању наставних материјала, Gugul upitnik, gugl prezentacije, jamboard- gugl 
апликације за унапређење наставе и учења, Quizizz- интернет страница за креирање онлајн 
квизова, упитника, тестова знања, maind.map- интернет страна за креирање онлајн мапе ума, 
learningapps- интернет страна за креирање онлајн вежби у виду спајања парова, укрштеница, 
разврставања по групама, Genial.ly- интернет страна за креирање интерактивних наставних 
садржаја, Thinglink-интернет страна за креирање интерактивних слика. 
 
Вредновање наставе је реализованао на основу резултата анкете за наставнике, анкете за 
ученике и извештаја о посматрању наставе. Анализе анкета за ученике и наставнике се налазе 
на сајту тима за самовредновање. Број часова који је посматран непосредно и вреднован (20), 
условљен је организацијом наставе у току ове школске године (комбиновни модел, часови у 
трајању од 30 минута, онлајна настава) због пандемије изазване вирусом ковид 19 (и болести 
чланова педагошко –психолошке службе). 
Најлошије процењени стандарди су „Наставник прилагођава рад на часу образовно- васпитним 
потребама ученика“, просечна оцена 3,48 и стандард „Ученици стичу знања, усвајају 
вредности, развијају вештине и компетенције на часу“, просечна оцена 3,48. И ученици и 
наставници су најлошије проценили стандард „Наставник прилагођава рад на часу образовно-
васпитним потребама ученика“, посматрањем наставе је најлошије процењен стандард 
„Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу“. 
 
Табеларни приказ упоредне анализе анкете за наставнике, ученике и вредновања 
посматрањем наставе 

  
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

анкета 
за 
наставн 
ике 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

анкет 
а за 
учен 
ике 

 
посматра 
ње 
наставе 

 
просеч 
на 
оцена 

2.1. 
     

3,71 
     

3,28 
 

3,97 
 

3,65 

2.1.1.    
25 

 
57 

 
3,70 

 
65 

 
201 

 
494 

 
616 

 
3,21 

 
3,95 

 
3,62 

2.1.2.    
6 

 
76 

 
3,93 

 
30 

 
79 

 
254 

 
375 

 
3,32 

 
3,95 

 
3,73 

2.1.3.  4 32 46 3,51 126 166 384 773 3,24 3,95 3,57 

2.1.4.  2 25 55 3,65 41 104 226 367 3,25 3,95 3,61 

2.1.5.    
34 

 
130 

 
3,79 

 
77 

 
172 

 
385 

 
842 

 
3,35 

 
4,00 

 
3,71 

2.1.6. 
  

3 
 

17 
 

62 
 

3,72 
 

27 
 

83 
 

259 
 

369 
 

3,31 
 

4,00 
 

3,68 

2.2. 
     

3,51 
     

3,11 
 

3,83 
 

3,48 

https://sites.google.com/site/samovrednovanjevis/
https://sites.google.com/site/samovrednovanjevis/
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2.2.1. 
  

2 
 

27 
 

53 
 

3,62 
 

51 
 

92 
 
238 

 
357 

 
3,22 

 
4,00 

 
3,61 

2.2.2.  
4 40 38 3,41 61 125 230 322 3,10 3,95 3,49 

2.2.3.  
6 30 46 3,49 86 120 226 306 3,02 3,95 3,49 

2.2.4. 1 5 22 27 3,36 
    

/ 3,50 3,43 

2.2.5.   
6 

 
24 

 
52 

 
3,56 

 
75 

 
122 

 
198 

 
343 

 
3,10 

 
3,60 

 
3,42 

2.2.6. 
  

5 
 

20 
 

57 
 

3,63 
 

66 
 

99 
 
257 

 
316 

 
3,12 

 
3,95 

 
3,57 

2.3.     
3,60 

    
3,27 3,58 3,48 

2.3.1. 
  

3 
 

22 
 

56 
 

3,65 
 

83 
 

163 
 
432 

 
798 

 
3,32 

 
4,00 

 
3,66 

2.3.2. 
  

3 
 

20 
 

59 
 

3,68 
 

42 
 

74 
 
236 

 
386 

 
3,31 

 
3,95 

 
3,65 

2.3.3. 
  

1 
 

11 
 

70 
 

3,84 
 

53 
 

104 
 
240 

 
341 

 
3,18 

 
3,95 

 
3,66 

2.3.4.  
3 10 69 3,80 46 88 227 377 3,27 3,01 3,36 

2.3.5.    
9 

 
72 

 
3,89 

 
38 

 
57 

 
219 

 
424 

 
3,39 

 
3,30 

 
3,53 

2.3.6. 48 31 89 59 2,70 181 354 680 998 3,13 3,25 3,03 

2.4.     3,77     3,35 3,82 3,65 

2.4.1.   9 72 3,89 49 72 172 445 3,37 4,00 3,75 

2.4.2.  9 56 179 3,70 122 151 383 822 3,29 4,00 3,66 

2.4.3.   
16 66 3,80 39 95 214 390 3,29 4,00 3,70 

2.4.4.  3 22 57 3,66 34 65 179 460 3,44 3,10 3,40 

2.4.5.  
3 11 62 3,78 82 133 422 839 3,37 4,00 3,71 

2.5.     3,62     3,24 3,80 3,55 

2.5.1.    
13 

 
69 

 
3,84 

 
35 

 
83 

 
227 

 
393 

 
3,33 

 
4,00 

 
3,72 

2.5.2.  4 16 62 3,71 58 107 245 328 3,14 4,00 3,62 

2.5.3.   
2 

 
18 

 
62 

 
3,73 

 
43 

 
92 

 
230 

 
373 

 
3,26 

 
4,00 

 
3,67 

2.5.4.  
12 32 38 3,32 45 107 234 352 3,21 3,00 3,18 

2.5.5.   
6 

 
30 

 
46 

 
3,49 

 
40 

 
95 

 
228 

 
375 

 
3,27 

 
4,00 

 
3,59 
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Најлошије процењен показатељ је „ Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави - 
самостално или уз помоћ наставника“, просечна оцена 3,03. Просечна оцена ученичке анкете 
за овај стандард је 3,13, наставничке 2,70 и посматрањем наставе 3,25. 
При посматрању наставе, најлошије је процењен показатељ „Ученик има могућност избора у 
вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала“. 

Просечна 
оцена 

2.1
. 

2.2
. 

2.3
. 

2.4
. 

2.5
. 

3,48 3,48 

3,55 

3,65 3,65 

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРОСЕЧНИХ 
ОЦЕНА- 

анкета за 
наставнике 

анкета за 
ученике 

посматрање 
наставе 

2 . 1 
. 

2 . 2 
. 

2 . 3 
. 

2 . 4 
. 

2 . 5 
. 

3
,7

1
 

3
,2

8
 

3
,9

7
 

3
,5

1
 

3
,1

1
 

3
,8

3
 

3
,6

 

3
,2

7
 

3
,5

8
 

3
,7

7
 

3
,3

5
 3
,8

2
 

3
,6

2
 

3
,2

4
 3

,8
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V – 2 Кључне снаге и слабости  

 
Кључне снаге 

 

 Примена дигиталних технологија у 
настави. 

 Формирана база снимљених 
часова (стручни предмети и 
пракса) 

 
Кључне слабости 

 

 У мањој мери ученик планира, 
реализује и вреднује пројекат у 
настави - самостално или уз помоћ 
наставника. 

 Ученик у мањој мери има могућност 
избора у вези са начином обраде теме, 
обликом рада или материјала. 

 

 

Мере које треба предузети: 
 

- -Планирати, реализовати и вредновати пројекат у настави у сарадњи са ученицима. 
Носиоци активности–сва стручна већа. 

- -Омогућити ученицима избор у вези са начином обраде теме, обликом рада или 
материјала. Носиоци активности – сва стручна већа. 

 
Начин праћења: 

- Посматрање активности стручних већа 
- Разговори, стручне дискусије 
- Увид у извештаје и записнике стручних већа 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3 – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 
 

Стандарди и индикатори 

ПРОЦЕНА 

П
р

и
м

ер
 

д
о

б
р

е 
п

р
ак

се
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р

о
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е
н

а 
о

ст
ва

р
ен

о
ст

и
 

П
о

тр
еб

н
о

 

р
еа

го
в

ат
и

 

 
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним 
постигнућима ученика. 

  
3 

 

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи 
развој ученика. 

 
3 

 

3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују 
постигнућа у складу са индивидуалним циљевима 
учења/прилагођеним образовним стандардима. 

  
4 

 

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим 
потребама. 

 3 - 

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.  3  
3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у 
складу са програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

 
3 

 

3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за 
завршни испит. 

   

3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања 
користе се у индивидуализацији подршке у учењу. 

 3  

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања 
користе се функционално за унапређивање наставе и учења. 

 
2 - 

 
Одлука о евалуацији 
Процена остварености захтева стандарда области квалитета 3 – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА: 3 
Један стандард одговара нивоу 3. 
Тим није узео критеријум 3.2.6. у обзир при вредновању зато што сматра да се односи на основне 
школе. 
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IV-2 Резиме закључака 
 
Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика, закључено је 
увидом у анализу успеха ученика школске 2018/2019, 2019/2020 и 2020/21. Сваке школске године 
педагог школе израђује анализу успеха ученика на нивоу школе на полугодишту и на крају 
школске године. Свака анализа обухвата анализу тренда у односу на прошлу школску годину. 
Такође, садржи анализу укупног броја одличних , врло добрих, добрих и довољних ученика као и 
ученика који нису са успехом завршили разред. Обухвата анализу тренда изостајања са наставе и 
анализу кретања ученика у смислу исписивања, промене одељења, доласка током школске 
године. Анализа успеха се ради и на крају првог и на крају трећег класификационог периода и оне 
обухватају анализу броја ученика који су недовољни и неоцењени као и укупан број васпитно- 
дисциплинских мера и укупан број изостанака ученика. Предлог мера за побољшање се доноси на 
основу наведених анализа, а у циљу побољшања успеха ученика и даљег развоја ученика. Мере 
побољшања успеха се односе на уједначавање захтева и критеријума за оцењивање како би се 
спречиле драстичне разлике међу наставницима истог предмета, на благовременом 
обавештавању родитеља о успеху ученика, на благовременом изрицању дисциплинских мера, 
како би оне имале ефекат на остале ученике у одељењу. Такође се у оквиру анализе врши и 
анализа васпитних и васпитно дисциплинских мера изречених у току полугодишта, односно на 
крају школске године. Извештај педагога се разматра у оквиру стручних већа. Наши ученици 
највише недовољних оцена имају у првом, другом и трећем разреду из математике. Неоцењених 
ученика на крају школске године нема. На полугодишту је у нашој школи било неоцењених 
ученика, због чега је примењено више мера које су биле усмерене ка смањењу броја неоцењених 
ученика. Једна од најбоље процењених тврдњи при анкетирању родитеља је: „Знања стечена у 
школи помажу мом детету да се боље сналази у будућем професионалном животу“, просечна 
оцена 3,57. Најлошије је процењена тврдња: „Знања стечена у школи обезбеђују мом детету да 
може (без додатних часова) да одговори на захтеве наставника (писмени и контролни задаци, 
усмена испитивања)“, просечна оцена 3,20. Већина родитеља сматра да је тачна или у већој мери 
тачна тврдња „Током онлајн наставе моје дете је мотивисано за креативан и самосталан рад и 
учење“, просечна оцена 3.38. 
Ове школске године због рада школе, у два наврата, по посебном програму, по моделу А наставе 
на даљину, педагошко психолошка служба и руководство школе организовали су посматрање 
онлајн наставе како би се обезбедили услови за континуирано напредовање ученика. Применом 
електронског дневника створени су услови да ученици и њихови родитељи буду благовремено 
обавештавани о напредовању и постигнућима (формативном и сумативном оцењивању). У нашој 
школи електронски дневник се користи од школске 2018/2019 године. Најбоље процењена 
тврдња при анкетирању родитеља су: „Портал за родитеље (мој есДневник) користим, на тај 
начин имам увид у напредовање у учењу и постигнућа мог детета и могу правовремено да 
реагујем“, просечна оцена (3,80). 
Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу са 
индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима, утрђено је увидом у 
документацију тима за инклузију и разговором са психолозима школе. 
Да је тачна или у већој мери тачна тврдња «Ученици су укључени у допунску наставу у складу са 
својим потребама.» сматра 81,4% наставника (просечна оцена 3,49) и 73,3% ученика (просечна 
оцена 3,09). Увидом у електронски дневник утврђено је да поједини наставници који имају 
недовољне оцене у одељењу, али немају уписане часове допунске наставе у Е – дневнику. 
Поједини часови су видљиви само у оквиру гугл учионица. 
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Да је тачна или у већој мери тачна тврдња „Ученици који похађају допунску наставу показују 
напредак у учењу“ сматра 83% наставника (просечна оцена 3,21 ) и 75,1% ученика (просечна 
оцена 3,11). Увидом у електронски дневник утврђено је да ученици који похађају допунску 
наставу показују напредак у учењу (одељења 1-11, 1-14, 2-6, 2- 
12, 3-1, 4--1). 
Да је тачна или у већој мери тачна тврдња «Ученици који похађају часове додатног рада остварују 
напредак у складу са програмским циљевима и индивидуалним потребама», сматра 88% 
наставника (просечна оцена 3,31) и 75,1% ученика (просечна оцена 3,05). Да је тачна или у већој 
мери тачна тврдња «Талентованим ученицима су омогућени посебни облици рада ван редовне 
наставе (кроз додатну наставу, секције, истраживачки рад,  пројекте и  сл.» сматра  88%  наставника  
(просечна  оцена 3,31 ) и 70% ученика (просечна оцена 3,05). Увидом у Годишњак утврђено је да 
ученици који су награђени (ђак генерације, фонд Ђилберта Влајића фонд Данијеле Василић, фонд 
Јоце Миловановића) посебно истичу да су током школовања учествовали у школским секцијама, 
радионицама, пројектима и конкурсима. Све ове активности су им помогле да стекну нова знања 
и пријатељства. Милица Рајић, матурант наше школе, била је на пријему у Израелској амбасади. 
Повод за пријем је било уручење скулптуре, ауторског рада наше ученице, испред Удружења 
српкоизраелског пријатељства АХАВА. Милица је имала прилику да нешто више каже о себи и о 
свом раду. 
Да је тачна или у већој мери тачна тврдња « Ученици који похађају часове додатног рада остварују 
напредак у складу са програмским циљевима и индивидуалним потребама», сматра 88% 
наставника (просечна оцена 3,39). Успех ученика на такмичењима током 2019/2020 и 2020/2021. 
године (због пандемије вирусом COVID19 нису одржана ткмичења машинске и саобраћајне 
струке): Николај Марковић, ученик одељења III/16 образовног профила Столар, освојио је прву 
награду на ликовнолитерарном конкурсу Епархије шумадијске поводом Госпојинских свечаности. 
Победнички рад Николај је израдио на дрвету техником пирографије (нагоревање дрвета) и том 
приликом освојио поклон путовање на Свету Гору и манастир Хиландар. Ментор је био наставник 
Иван Џарић. 
У оквиру манифестације „Доста су свету једне Шумарице“, у организацији Спомен-парка 
„Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу, расписан је ликовни конкурс на тему Наш пад се претворио у 
лет. Милица Рајић, ученица одељења 3/11 подручја рада; култура, уметност и јавно информисање 
добила је другу награду (у вредности од 10.000 динара) од пристиглих 729 радова из 98 основних 
и 51 средње школе и две ликовне радионице из Србије и БиХ. Наставник Слободан Стефановић је 
од организатора добио Захвалницу. Нашу школу је жири изабрао као школу која је послала 
најквалитетније радове на конкурс. Нашим ученицима je организована изложба 13. децембра 
2019. године у Музеју 21. октобар, штампан je пратећи каталог и додељена диплома школи. 
Tим Средње стручне школе је на међународном такмичењу у организацији удружења Млади 
математичар освојио прву награду. Ученици су у оквиру пројектног задатка Мозаик успешно 
представили школу и побољшали математичке и дигиталне аспекте учења и креативности. 
Филип Петровић, ученик другог разреда наше школе, освојио је прво место у дисциплини 50 
метара делфин стилом у својој узрасној категорији. На државном школском првенству Филип је 
био четврти. 
Кошаркашка екипа наше школе освојила је друго место на општинском такмичењу. 
На смотри рецитатора Песниче народа мог ученице Средње стручне школе оствариле су најбоље 
резултате. Сара Миленковић је освојила прво место, Миона Антанасковић је освојила друго место, 
а Сенки Симовић је припало треће место по одлуци уметничког жирија. Ментори су биле 
професорке Маја Тодоровић, Катарина Којић и Нада Петровић. 
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Након освојеног првог места у футсалу (од шпанског fútbol de sala, верзија фудбала која се игра у 
дворанама) средњих школа града Крагујевца, затим првих места на окружном и међуокружног 
такмичења, женска екипа Средње стручне школе је на државном првенству у Спортском кампу 
Караташ (близу Кладова) освојила четврто место у конкуренцији десет екипа. 
Михајло В. Николић, ученик одељења 2-6 (техничар мехатронике), освојио је ЗЛАТО на 
такмичењу Belgrade Masters Jiu-Jitsu 2021. у Спортском центру Шумице, у Београду у категорији 
до 89.3 kg. 
Да је тачна или у већој мери тачна тврдња « Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера 
знања користе се у индивидуализацији подршке у учењу», сматра 91.5% наставника (просечна 
оцена 3,39). У записницима већине стручних већа не постоји анализа иницијалног тестирања. 
Резултати националних и међународних тестирања не користе се функционално за 
унапређивање наставе и учења. Ове школске године спроведено је тестирање ученика трећег 
разреда у оквиру пилот пројекта за припрему полагања стручне матуре. Резултати овог 
тестирања изнесени су на педагошком колегијуму. Иако су постигнути резултати испод просека 
на републичком нивоу, нису предузете мере и активности које би обезбедиле боље резултате 
при следећем тестирању на нивоу Републике. 

V – 2 Кључне снаге и слабости  

Кључне снаге 
 
 Портал за родитеље (мој есДневник) - 

родитељи имају увид у напредовање у 
учењу и постигнућа и могу 
правовремено да реагују. 

 Родитељи сматрају да знања стечена у 
школи помажу да се дете боље снађе у 
будућем професионалном животу. 

Кључне слабости 
 
 Резултати националних и међународних 

тестирања не користе се у довољној мери 
функционално за унапређивање наставе и 
учења. 

 Недовољно укључивање ученика у допунску 
наставу 

 

 
Мере које треба предузети: 
 

- Приликом тестирања ученика на националном и међународном нивоу, 
резултате користити за унапређивање наставе и учења. Носиоци 
активности - стручна већа српског језика, математике и машинства и 
електротехнике. 

- Укључити ученике у допунску наставу уколико су неоцењени или имају 
незадовољавајућу оцену. Носиоци активности – сва стручна већа. 

 
Начин праћења: 

- Посматрање активности стручних већа 
- Разговори, стручне дискусије 
- Увид у извештаје и записнике стручних већа
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7. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ПОБОЉШАЊА 
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Извештај о   реализацији  

Плана побољшања за школску 2020/2021. 

 
Подносилац извештаја: Јелена Максић  

Тим: Тим за самовредновање,  
Селфи тим, 
Тим за обезбеђивање квалитета 

Датум подношења извештаја: 5.7.2021. 

 

 Циљ: Праћење и извештавање одељењских старешина су у функцији побољшања 
васпитно-образовног процеса. 

Планиране активности: 
-Израда кратког упутства и потребних образаца за одељењске старешине 
-Праћење примене образаца 

 Реализоване активности: 

-Педагошко-психолошка служба израдила је кратко упутство за одељењске старешине на 
почетку школске године које је 31.9.2020. електронским путем прослеђено свим 
одељењским старешинама.   
-10.11.2020. године постављени су сви обрасци и упутства на школски гугл диск. 
-Одељењске старешине примењују обрасце и електронска комуникација омогућена је 
преко школске гугл платформе.  
Педагошко психолошка служба је препоручила следеће образце за одељењске старешине 
(налазе се на диску за одељењске старешине): 

• Евиденција и успех ученика и пратећа документација (ИОП –обрасци и евиденција 
успеха) 

• Образац за план заштите  
• Појачан рад са ученицима  (евиденција непримерених понашања на часу, извештај 

о појачаном васпитном раду, мере појачаног васпитног рада, захтев за појачаним 
васпитним радом ) 

• Позивна писма за родитеље (дисциплинкси закључак и захтев о покретању, позив 
–мера укор одељењског већа, позив – нерегулисани изостанци, позив на 
родитељски састанак, позив –лакша повреда, позив –слаб успех) 

• Предлог тема за час одељењског старешине  
• Чек листа за посматрање наставе. 

ИОП обрасце користе одељењске старешине и наставници 5 одељења првог разреда, 5 
одељења другог разреда, 3 одељења трећег разреда и 1 одељење четвртог разреда.  
61 одељењски старешина користи обрасце о успеху ученика, 5 пута годишње (преглед 
успеха на класификационим периодима, на крају првог полугодишта, другог полугодишта 
–односно на крају наставне године и на крају школске године). 
Урађена 3 обрасца за план заштите (уз обрасце за појачан васпитни рад). 
Одељењске старешине су обавештене али не користе предложене обрасце за појачан 
васпитни рад, у сарадњи са ппс попуњена три обрасца уз план заштите. 
Чланови педагошко психолошке службе у разговору са одељењским старешинама 
препоручују обрасце – позивна писма за родитеље, а евиденцију имају референт за 
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ученичка питања и секретар школе. 
Педагошко психолошка служба је приликом прегледа електронског дневника, утврдила 
да 61 одељењски старешина користи 60% предложених тема за час одељењског 
старешине. 
Чек листу за посматрање наставе (уз запажања о раду у гугл учионици и ученицима на 
онлајан настави) користе све одељењске старешине, стручни сарадници, помоћници 
директора и директор. 

Нереализоване активности: 

/ 

Процена остварености постављеног циља 
(у мањој мери, у већој мери, у потпуности): 

Циљ је остварен у потпуности-све планиране активности су реализоване.  

 

 Циљ: Циљ:  Записници са седница савета родитеља, стручних већа и тимова обезбеђују 
релевантне доказе за процену квалитета рада школе. 

-Састанак са записничарима стручних већа и тимова 
-Праћење  садржаја записника 
-Давање повратних информација и  реаговање- уколико је потребно 

Реализоване активности: 

Састанак са записничарима није одржан због епидемиолошке ситуације, већ је секретар 
школе, Емина Живадиновић, поставила упутство за записничаре у гугл наставничкој 
канцеларији.  
Садржај записника је разматран и сугестије су изнете на педагошком колегијуму 
22.1.2021.године у оквиру тачке разно. 
Провером садржаја записника са седница стручних већа уочено је да су записници 
написани  у  већој мери по форми препорученој од стране секретара школе (9 од 12). 
Председници стручних већа су на састанцима преносили  информације са Педагошког 
колегијума. Чланови Стручног већа су о њима дискутовали, а по потреби доносили 
закључке.  

Нереализоване активности: 

/ 

Процена остварености постављеног циља 
(у мањој мери, у већој мери, у потпуности): 

Реализоване су све активности, циљ је у већој мери остварен.  

 
 
 

 Циљ: На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 
интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности. 

Планиране активности: 
-Пројектне активности-Обогаћени једносменски рад 
-Праћење укључености ученика у ваннаставне активности 

Реализоване активности: 

Пројектне активности-Обогаћени једносменски рад 
У сусрет државној матури: Упознавање ученика са проблематиком полагања дршавне 
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матуре и начинима превазилажења могућих проблема; Едукација ученика у циљу 
превазилажења проблематике полагања државне матуре; Ретроспектива градива 
(иницијално тестирање ученика); Пружање подршке ученицима у савладавању 
математичких знања; Пружање додатне подршке ученицима који слабије напредују. 
Физичка активност у функцији здравља: Предавање за ученике на чос-у, у сарадњи са 
одељенским старешином. Планира се кумулативно (задња недеља на сваком 
класификационом периоду).  
Страни језици (енглески језик): Подршка учењу; International day - Пројекти - Примена ИКТ 
у настави ради реализовања мини пројеката  
Пружање додатне подршке у учењу: Пружање подршке ученицима у савладавању  
знања; Пружање додатне подршке ученицима који слабо напредују. 
Ментално здравље: Саветодавни разговори, дискусије, трибине  и радионице 
Музичка култура: Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја(људски 
гласови,музички инструменти); навикавање ученика на пажљиво слушање и извођење 
музике; подстицање музичког изражавања ученика; упознавање музичког дела 
уметничког и народног стваралаштва  
КРЕАТИВНИ КУТАК: Израда уметничких и употребних предмета од дрвета; израда 
уметничких и употребних предмета од различитих материјала; онлајн учешће у 
међународном Unesco кампу (радионички рад-изоловање пигментних боја из повртарских 
биљака и осликавање гипсаних одливака и сликарских платна. 
Нажалост, због актуелне и сложене епидемиолошке ситуације, неке идеје нису могле бити 
финално реализоване. Уместо предвиђених активност, постављене су кућице за птице на 
дрвеће у школском дворишту, рециклиран је стари зидни сат. 
Стручно веће природних наука је дефинисало месечне тематске недеље са темама КОВИД 
19 (месец март), Загађивање и заштита животне средине (месец април) и Љубав (месец 
мај), учење о биљкама из непосредног окружења– упознавање декоративних, лековитих и 
отровних врста. На овај начин се ученици активирају да се баве истраживачким радом 
(презентације, семинарски радови, линкови ка занимљивим садржајима на интернету...). 
Отворене су гугл учионице друштвених наука, српског језика и књижевносту, информатике 
и математике, да би се током наставе на даљину пружила подршка ученицима. Теме које 
су реализоване: Упознавање и едукација ученика са  окружењем платформи - МS Teams, 
Moodle , Google classrooom; Култура писменог и усменог изражавања; Сналажење у 
природи; Књижевна уметност; 

Нереализоване активности: 

-Укупан број активности на нивоу школе које су реализоване у отежаним условима рада 
школе због пандемије у школској 2020/2021, је мањи од планираног.Такође, активности су 
у другом полугодишту прилагођене онлајн комуникацији. 
-Анкета за ученике-испитивање интересовања ученика за ваннаставне активности 
-Утврђивање понуде ваннаставних активности 

Процена остварености постављеног циља 
(у мањој мери, у већој мери, у потпуности): 

Циљ је остварен у мањој мери. 

 

Циљ:  У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 
околине и одрживи развој. 

Планиране активности: 
Израда програма промоције здравихстилова живота 
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Предавање/радионице о здравим стиловима живота 
Предавање/радионице о правима детета 
Предавање/радионице о заштити  човекове околине и одрживом развоју 
Пројектне активности 

Реализоване активности: 

Физичка активност у функцији здравља: Предавање за ученике на чос-у, у сарадњи са 
одељењским старешином.  
Афирмација здравог начина живота и развоја физичких способности-одржано је 
предавање о здравим стиловима живота у свим одељењима. На гугл учионици је 
постављена презентација где су ученици могли да се упознају са значајем физичког 
вежбање и здравог начина живота. 
Предавање/радионице о заштити  човекове околине и одрживом развоју - Стручно веће 
природних наука је радило тематску недељу почетком маја на тему "Загађивање воде, 
ваздуха, земљишта". Ове теме су рађене у првој години где предају предметни 
професори. Ученици су своје презентације предавали на гугл учионици. 
Физика: Корист, штетност и заштита од радиоактивног зрчења 
Биологија: Мере заштите хране од загађивања и значај здравог начина исхране 
Хемија: Загађивање и заштита воде и ваздуха. 
Предавање/радионице о правима детета – Колегинице Весна Марковић, Снежана Крстић 
и Тања Минић (стручно веће друштвених наука)  су припремиле презентацију  Права 
детета коју могу да користе сви наставници. 
Израђен је програм промоције здравих стилова живота, ову активност је реализовало 
стручно веће за физичко васпитање.  

Нереализоване активности: 

/ 

Процена остварености постављеног циља 
(у мањој мери, у већој мери, у потпуности): 

Све активности су реализоване, циљ је у потпуности остварен. 

 

Циљ:  Креирање инструмената за каријерно вођење у образовним профилима по 
дуалном образовању. 

Планиране активности: 
-Информисање ученика о начину распоређивања код послодавца 
-Едукација члнова тима за КВИС (интервју и разговор са послодавцем) 
-Организација и реализација интервјуа са послодавцима 
-Израда  инструмената за дефинисање листе жеља за ученика,послодавца њихово 
усаглашавање.  
-Израда коначне листе  распоређивање ученика. 
-Израда записнка о распоређивању ученика 
-Самовредновање рада тима за Квис-ИЗРАДА ИНСТРУМЕНАТА 

Реализоване активности: 

Сања Милојевић је урадила инструменте за дефинисање листе жеља које поставила на 

гугл диск и послала Бранку Перовићу и директору Синиша Којићу (Сања Милојевић 

информисала). 

Нереализоване активности: 
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Информисање ученика о начину распоређивања код послодавца - Због ситуације са 
пандемијом није извршено распоређивање ученика јер фирме нису примале ученике на 
учење кроз рад (Бранко Перовић информисао). 
Едукација чланова тима за КВИС (интервју и разговор са послодавцем) - није спровeдена 
(Љупка Алексић информисала). 
Организација и реализација интервјуа са послодавцима-И ова активност није реализована 
због ситуације са пандемијом. Фирме нису биле спремне да приме ученике на учење кроз 
рад у оваквим околностима. Само је Сименс обавестио да има намеру да организује 
интервју за пријем 7 ученика на учење кроз рад у другом полугодишту, али датум није 
прецизиран (Бранко Перовић информисао), ова активност није реализована до краја 
другог полугодишта. 
Израда коначне листе  распоређивање ученика - Коначне листе нису реализоване због 
ситуације са пандемијом и горе наведених разлога. 
Израда записнка о распоређивању ученика - Ова активност није реализована због горе 
наведених разлога.    

Процена остварености постављеног циља 
(у мањој мери, у већој мери, у потпуности): 

Планиране активности реализоване су у мањој мери, циљ није остварен.  

 

Циљ: Планирање, реализовање и вредновање пројекта у настави у сарадњи са 
ученицима 

Планиране активности: 
-Планирање  пројекта у настави у сарадњи са ученицима 
-Реализација  пројекта у настави  
-Пројектне активности - CATCH THE DAТЕ 
-Развијање критеријума за вредновање пројекта у настави у сарадњи са ученицима 

Реализоване активности: 

Наставници слабо попуњавају базу пројектних задатака.  Обавештење о приступу бази 
пројектне наставе је постављено на огласним таблама у школи и гугл платформи, као и на 
сајту школе. Договорен је заједнички пројектни задатак наше школе и Акедимије 
струковних студија Шумадија. У реализацију пројектног задатака су  укључени ученици 
саобраћајне и машинске струке из различитих одељења и занимања. Циљ је да се изради 
симулатор вожње по различитим временским условима. Ученици саобраћајне струке су 
прикупили податке од Министарства унутрашњих послова и посетили АССШ како би од 
професора те установе добили неопходне информације. Ученици машинских занимања ће 
конструисати и израдити симулатор вожње. Одређени су наставници ментори као и 
задужени ученици. 
Како би се развио критеријум оцењивања пројеката у настави, у базу пројектне наставе је 
додато још једно питање како би се наставници определили на који од три понуђена 
начина ће вредновати пројектне задатке. Питање гласи: 
Начин вредновања (оцењивања): 
-Сви ученици добијају исту оцену за крајњи резултат заједничког рада 
-Сваки ученик добија индивидуалу оцену на основу процене знања после групног рада 
-Сваки ученик добија две оцене: групну (групни учинак) и индивидуалну (проверено 
знање) 
Препорука је да се, увек када је могуће, изабере трећи начин, јер на тај начин се подстиче 
тимски рад и сарадња. 
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На основу увида у базу пројектне наставе реализовани, започети и планирани пројектни 
задаци за ову школску годинусу: "Youth and Reconciliation: Young People Can Change 
Something" . Млади и помирење: Млади могу донети пројекте– реализован, Примена 
математике у струци– реализован, Ходницима школе – реализован, Симулатор вожње – 
реализован.  
Пројектне активности - CATCH THE DAТЕ  
- реализовано је 5 часова по СТЕМ методи 
- организован је интернационални час на ЦНЦ машини. Ученици су израдили лого 
пројекта, ментор је био Александар Здравковић. Након израде лога, у сарадњи са 
наставницом Марицом Пољо, две ученице су обојиле знак лога. Током реализације часа 
техничку подршку са дале наставнице Дина Вукајловић и Драгана Вучићевић, чиме је 
омогућено да час виртуелно прате представници Румуније, Чешке, Португалије, Турске и 
Италије. Након завршетка часа урађена је евалуација часа од стране представника 
наведених земаља. 

Нереализоване активности: 

/ 

Процена остварености постављеног циља 
(у мањој мери, у већој мери, у потпуности): 

Планиране активности су реализоване, циљ је остварен у већој мери.  

 

Циљ:  Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 

Планиране активности: 
-Укључити ученике којима је потребна додатна подршка у заједничке активности што ће 
подстаћи њихов напредак и интеракцију са другим ученицима 
-На одељењским већима разматрати идентификацију ученика који су за ИОП-3, 
предложити ученике 
-Повезати документацију за ИОП са глобалним и оперативним планом; 
-Уписати посебан исход за ученика који ради по ИОП-у 2 у припреми за час 
-Израдити посебне материјале и правити портфолио за ученике 

Реализоване активности: 

Наставници који предају ученицима којима је потребна додатна подршка, укључују их у  
заједничке активности у већој мери, утврђено увидом у извештаје о посматрању наставе. 
-Већина наставника повезује документацију за ИОП са глобалним и оперативним планом у 
оквиру напомене; 
-Наставници уписују посебан исход за ученика који ради по ИОП-у 2 у припреми за час 

Нереализоване активности: 

-На одељењским већима није разматрана идентификација ученика који су за ИОП-3, нису 
предложени ученици. 

Процена остварености постављеног циља 
(у мањој мери, у већој мери, у потпуности): 

Једна активност није реализована, циљ је остварен у већој мери.  

 

Одобрио: Јасмина Живановић 
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8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ 
ПЛАНА И ПРИОРИТЕТА 
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1. ЈАЧАЊЕ ИКТ КАПАЦИТЕТА И РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА И 
УЧЕНИКА 
Стратешки циљ: ЈАЧАЊЕ ДИГИТАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ШКОЛЕ 
Специфичан циљ: Наставници примењују нове приступе у настави уз помоћ 
дигиталних технологија 
Хоризонтално учење кроз професионалну сарадњу са другим наставницима у оквиру 
онлајн заједница се остварује кроз употребу дигиталних технологија. 
Наставници употребљавају дигиталне технологије за професионалну сарадњу са 
другим наставницима, користе Google Classroom за комуникацију кроз различите 
видове удруживања (наставничка 
канцеларија, стручна већа…). Користи се Google Drive за архивирање података који су 
доступни великом броју корисника и руководству школе 
Хоризонтално учење уз размену примера добре праксе је спроведено у стручним 
већима: 

 На састанцима стручног већа машинске и електро струке преко гугл – мита 
одржане су хоризонтална размена добре праксе, два наставника су 
презентовале своје дигиталне учионице. 
Стручно веће машинске и електро струке, преко гугл учионице је обавештено о 
праћење предавања Проф. др Мирослава Бјекића- Катедре за електротехнику 
Факултета техничких наука у Чачку на тему “Најважније откриће Николе Тесле - 
обртно магнетно поље”-предавању су присуствовали 
ученици и наставници. 

 Стручно веће Култура, уметност и јавно информисање, презентација смера 
графике ФИЛУМ –а. 

 Стручно веће математике и информатике, имплементација међународног 
пројекта RYICO. 

 Стручно веће страних језика, Проширивање вокабулара у вези са темом – 
Лондон, пример добре праксе. 

 Стручно веће  друштвених наука, предавања на тему вода, COVID 19. 

 Српски језик и књижевност – час УОЧИ ОСМОГ МАРТА одржан ZOOM час 
српског језика и књижевности у сарадњи са Народном библиотеком „Вук 
Караџић”. 

 Начин прикупљања информација везаних за онлајн обуке - гугл упитник. 

 Коришћење часова са РТС планете 
o Снимљени часови за предмете из области Машинства и обраде метала, 

Електротехнике, Саобраћаја и Шумарства и обрде дрвета 
o Снимљени часови за дуално образовање 
o Постављање линкова са РТС планете са у гугл учионице 

Организовање интерних обука за наставнике - примена ИКТ у настави у циљу јачања 
капацитета 
наставника за онлајн наставу: 

 Интернет учионица, Google Classroom, кат.бр. 630 – 52 наставника, октобар 
2020. 

 Дигитализација школских процеса и активности, Microsoft Teams, бр.реш. 610-
00-00823/2020-07 – 20 наставника, новембар 2020. 

 О Мудлу путем Мудла – онлајн школа -35 наставника, мај - јун 

 Веб алатима до интерактивне наставе, кат.бр. 418 – 2 наставника 
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 Web2.0 алати и технологије у образовању - 3 наставника 

 Групни рад и интердисциплинарност са применом веб-алата , кат.бр. 219 – 1 
наставник 

 На зимским данима просветних радника 2020/21, наставници су похађали 
следеће семинаре 

o „Како до интерактивног софтвера у настави“ - 5 наставника 
o „Teded и друге платформе које наставници и ученици бесплатно могу да 

користе у настави“- 2 наставника 

 - Програм обуке, „Дигитална учионица/дигитално компетентан 
наставник“;- пријављено је 36 наставника. 
 

Набавка ИКТ инфраструктуре кроз пројекат „Израда интегралне рачунарске мреже у 
ССШ“   и умрежавање целе школе на АМРЕС прикључак 
Умрежени су објекти: Стара школа, Нова школа, Фискултурна сала, Радионица и 
спојени оптичким каблом. 
ЛАН мрежа је урађена у Старој школи - подрум, Фискултурној сали, Радионици, Новој 
школи. 
Сви објекти су спојени на АМРЕС мрежу (1 гбс). Проблем је због великог броја 
корисника (у просеку око 550 на Wирелесс-у) и око 200 десктоп рачунара који деле 
овај пропусни посег, тако да је опт интерент веза "уско грло". 
Подизање новог школског сајта кроз пројекат ГИЗ 
У току је изградња новог сајта према пројектном предлогу Тима за информатичку 
подршку. 
Јасно раздвојене циљне групе и прилагођавање делова сајта 
Додељени деловима сајта уредници и особе задужене за попуњавање и ажурирање 
тих  делова 
Урађен је предлог новог дизајна сајта и активнос се ради на редизајну и попуни 
садржаја. Нови сајт је прегледан и јасан корисницама. 
До првог септембра 2021. године ће радити обе верзије сајта и стара и нова,када ће се 
потпуно прећи  на нову верзију сајта.  
 
2. ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ СА СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА  
Специфични циљ: Ширење мреже социјалних партнера и подизање квалитета 
сарадње 
Активност: Ширење мреже социјалних партнера.  
У првом полугодишту због начина реализације настава због пандемије корона 
вирусом, настава је реализована у школи, па се мрежа социјалних партнера није 
ширила. 
Активност: Разговори око међусобне сарадње.  
Разговори о међусобној сарадњи су се одвијали индивидуално, осим разговора са 
компанијама за дуално образовање. 
Активност: Уговарање међусобне сарадње и потписивање уговора.  
Потписивање уговора је реализовано за ученике треће и четврте године, осим за 
ученике који иду по дуалном моделу 
Активност: Организовање састанака и округлих столова.  
Због пандемије корона вирусом сви састанци су билу индвидуални а округли столови 
нису организовани. 
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Активност: Осавремењавање образовних профила, прилагођавање потребама 
тржишта и дуалног образовања  
Ученици образованих профила по дуалном моделу нису имали контакт са социјалним 
партнерима,  чак ни компаније које су се акредитовале за пријем ученика су одложиле 
пријем због пандемије. 
 
3. НАСТАВА УСМЕРЕНА КА ИСХОДИМА  
Специфични циљ: Настава заснована на исходима учења се примењује код свих 
наставника 
Област квалитета – настава и учење 
У оквиру области настава и учење у Школском развојом плану постављен је стратешки 
циљ побољшање квалитета наставе и учења, који се остварује преко специфичних 
циљева: праћење постигнућа и оцењивање су у даљег учења и развоја ученика; 
наставаник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика; 
наставници реализују део наставног садржаја примењујући пројектну наставу; школа 
континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.  
Приоритет развојног плана за  школску 2020/2021.  годину  у области наставе односи се 
на наставу усмерену ка исходима и специфични циљ подразумева да сви наставници 
примењују овакав вид наставе.  
Увидом помоћника директора у глобалне и оперативне планове утврђено је да су 
планови  усаглашени са Школским програмом  (тако да се исходи уносе где је 
дефинисано њихово уношење).  
Приликом посете часовима током школске 2020/2021. године утврђено је да 
наставници држе наставу засновану на исходима. Помоћници директора и стручни 
сараданици имали су увид у рад наставника током реализације наставе на даљину и 
комбинованог модела наставе. У гугл учионицама сви наставници су истакли исходе за 
наставне области или теме, тако  да је праћењем рада наставника у гугл учионицма 
утврђено да су наставници упознали ученике са предвиђеним исходима.   
У оквиру реализације интерних обука за наставу засновану на исходима, педагог 
школе Сања Милојевић је наставницима приправницима и наставницима  на замени 
пружила подршку и спровела обуку за рад са ученицима и планирању наставе 
засноване на исходима. 
У оквиру пружања подршке наставницима за рад са ученицима по ИОП-у Душанка 
Ћировић, координатор Мреже подршке инклузивном образовању, подсетила је и дала 
смернице за израду програма и планирање  наставе по исходима. 
За наставнике и одељењске старешине формирана је база неопходних образаца и 
упутстава на заједничком диску. Посебан део се односи на Правилник о ближим 
упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и 
вредновање, обрасци које правилник садржи и упутство за попуњавање образаца, као 
и приручници који наставнике усмеравају и помажу да планаирају и реализују свој рад 
са ученицима којима је неопходна додатна подршка. 
Ниво остварености стандарда квалитета 2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег 
учења се континуирано прати. За  стандард 2.4. Поступци вредновања су у функцији 
даљег учења испуњени су сви индикатори   осим   2.4.4.  Ученик   поставља   себи   
циљеве   у   учењу  - према извештају о педагошко инструктивном раду за школску 
2020/2021. 



49  

 

Према извештају о педагошко-инструктивном раду за школску 2020/2021. стандард 
2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно васпитним потребама ученика, сви 
наставници испуњавају. 
Педагошко инструктивни рад је био усмерен на помоћ и подршку наставницима за рад 
са ученицима по комбинованом моделу наставе, односно наставе на даљину –увид у 
гугл учионице, активности наставника и ученика. 
Увидом у гугл учионице утврђено је да наставници користе различите методе, технике 
и облике рада. Примере добре праксе наставници су приказали својим колегама у 
оквиру стручних већа, а извештај је дат у Извештају о реализацији приоритета  - јачање 
икт капацитета и развој дигиталних компетенција наставника и ученика.  
 
4. ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА НАЦИОНАЛНОГ РЕСУРСНОГ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
Развој нових обука за потребе тржишта рада и њихова реализација 
Све предвиђене обуке су реализоване, листе присутности, приручници и извештаји. 
Набављена је нова опрема: 
Заваривачка опрема: 
- формирана је нова линија са 4 радна места- пуштена је у рад 2021.,  
- 4 апарата за заваривање -MIG/MAG заваривање (компелет – црева и 
манометри), 
- 8 маски – фотогреј 
- 4 апарата за REL/TIG заваривање-контактни (комплети) 
Издувни систем за линију са 4 радна места: 
- Један покретни систем издувни са две руке 
Сви апарати су марке KEMPPI. 
Опрема за мехатронику: 
- Festo oпрема – тренажни сто електропнеуматике  

 
 

ИЗВЕШТАЈ ИЗ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 
Специфични циљ међусобне усклађености школског програма и годишњег плана рада 
школе из области програмирања, планирања и извештавања је у потпуности 
реализован.  
Анекс ШП-а оперативно је разрађен у годишњем плану рада школе.  
Специфични циљ је био да најмање најмање 50% наставника примењују корелацију, а 
реализација показује да више од 50% наставника примењују корелацију. 
 Преиспитивањем садржаја плана одељењског старешине утврђено је да је побољшан 
план одељенског старешине, усаглашене су обавезне теме и урађене презентације и 
сценарији радионица, предлог плана је усаглашен са захтевима које имају ученици 
појединих разреда/образовних профила. 
Све активности из ГПРШ видљиве у плану ЧОС-а. 
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9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
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9.1. Извештај о раду школског одбора 
 

Назив : Школски одбор 
Бранко Перовић, председник  
9 
1.7.2021. године 

Руководилац: 

Број чланова: 

Датум подношења извештаја: 

 

 Састанци 1: 
 

 Прва седница 18.1.2021. године 
Друга седница 28.1.2021. године 
Трећа седница 25.2.2021 .године 
Четврта седница 10.6.2021.године 
Пета седница 28.6.2021. године 

Реализоване активности: 

- Усвојен је Финансијски план за 2021. годину 
- Усвојен је План јавних набавки за 2021. годину 
- Усвојен је Извештај о попису за 2020. годину 
- Усвојен је Финансијски извештај за 2020. годину 
- Усвојен је полугодишњи извештај о реализацији Развојног плана школе за школску 
2020/2021. годину 
- Усвојен је I Анекс Школског програма број 05-01/2 од 26.6.2020. године 
- Усвојен је полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за 
школску 2020/2021. годину 
- Усвојена је Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта шк. 2020/2021. 
године 
- Усвојен је Извештај о раду директора школе за прву половину школске 2020/2021. 
године 
- Верификован је мандат новог члана Школског одбора 
- Усвојена је Измена Финансијског плана за 2021. годину 
- Донета је Одлука о стицању статуса Јавно признатог организатора  активности 
образовања одраслих ( обука за рад на ЦНЦ стругу и глодалици и обука за завариваче) 
- Донета је Одлука о оснивању Ликовне збирке  Средње стручне школе 
- Усвојен је Анекс II Школског програма и Годишњег плана рада школе 
- Донета је Одлука о образовању комисије за бодовање технолошког вишка  
- Усвојен је Извештај о стручном усавршавању 
- Донета је Одлука о продаји отписаних основних средстава 

Нереализоване активноси: 

Нема 

Потребе за подршком 

Нема 
 

Одобрио: 
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10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА 
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10.1. Извештај о реализацији плана рада директора  

 

Цела школска година, као и крај претходне године, обележила је пандемија 
узрокована корона вирусом. Из овог разлога моје приоритетне активности као 
директора школе биле су у циљу спречавања и заштите од ширења корона вируса. 
Старао сам се и о законитости рада и успешном обављању делатности установе,  
планирао и организовао остваривање програма образовања и васпитања и свих 
активности установе, старао се о осигурању квалитета, самовредновању, 
остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно - васпитног рада, 
старао се о остваривању развојног плана установе, одлучивао о коришћењу 
средстава утврђених финансијским планом као и наменском коришћењу тих 
средстава у складу са законом, сарађивао са органима јединице локалне 
самоуправе, организацијама и удружењима, организовао и вршио педагошко - 
инструктивни увид и пратио квалитет образовно - васпитног рада и педагошке 
праксе и предузимао мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, 
васпитача и стручних сарадника, планирао и пратио стручно усавршавање васпитача 
и стручних сарадника, предузимао мере ради извршавања налога просветног 
инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа, старао се о 
благовременом обавештавању запослених, ученика и родитеља, односно старатеља, 
стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад установе 
и ових органа. 

Као и ранијих година, почетком септембра је планирана  припрема и реализација 
Годишњег плана рада школе (ГПРШ)  у оквиру ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМИРАЊА. 
Стручна већа су именовала представнике тимова и сваком запосленом је то и 
назначено у Решењу о структури радног времена. Одржавани су редовни састанци 
тимова и колегијума ради поделе послова и праћења реализације Развојног плана 
као и његово усклађивање са ГПРШ-a. Крајем децебра је, у складу са дописом 
министра просвете, направљен предлог плана уписа за наредну школску годину. Нови 
тим који је основан ове године је Тим за дуално образовање, који има за циљ да 
побољша комуникацију унутар стручних и одељењских већа, а и да буде подршка 
Тиму за КВиС у делу комуникације са привредом. Чланови овог тима су организатори 
практичне наставе,  наставници практичне наставе и разредне старешине у дуалним 
профилима. Такође је сачињен и план стручног усавршавања наставника на основу 
предложених обука од стране стручних већа и исти је прослеђен Центру за стручно 
усавршавање. Планиране су активности у оквиру пројекта Министарства просвете 
науке и технолошког развоја – Обогаћени једносменски рад. Планирана су и 
одређена средства за одржавање и инвестиције, као и праћење процеса планирања и 
спровођења јавних набавки у установи и њихова ефикасност и законитост. Сачињен је 
и  план сопствених активности за ову школску годину који је, поред активности у 
оквиру Школе, проширен и активностима у оквиру Заједнице машинских школа 
Србије, као и Савета за стручно образовање и образовање одраслих узимајући у 
обзир новонастале околности проузроковане пандемијом корона вируса.  

ОРГАНИЗАЦИЈА И КООРДИНИРАЊЕ односили су се на активно учешће у 
образовању стручних тела и тимова. Израђен је распоред свих видова наставе и 
ваннаставних активности, као и  рада  служби. Због пандемије су изостале 
традиционалне активности, пријем првака и заједнички родитељски састанак за 
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прве разреде.  Ове активности су рађене у оквиру одењењских заједница. 
Организација првог наставничког већа је била у фискултурној сали док смо остале 
држали електонским путем. 

Као и ранијих година организовано је обавештавање свих актера у 
образовању (наставници, ученици, родитељи) о Протоколу о поступању у установи у 
одговору на насиље злостављања и занемаривања.   

Настава је ове школске године организована по комбинованом моделу тако 
да смо огранизовали наставу на тај начин да се ученици деле у групе до 15 ученика. 
Распоред смо прилагодили тако да сви смо груписали  предмете који се деле на 
групе као и практичну наставу како би ученици што више времена проводили у 
школи, а у складу са Упутсвом које нам је послало Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја.  

Сви наставници су са ученицима комуницирали у оквиру Гугл учионице као 
основне платформе за комуникацију и достављање наставног материјала. Наравно, 
наставницима је омогућен и други начин комуницирања у циљу што боље подршке 
нашим ученицима. Како би смо додатно подржали наставнике , уз помоћ GIZ-а и 
DECIDE пројекта, организовали смо обуку за 80 заинтересованих наставника за рад у 
Гугл учионици, а за 21 члана Тима за обезбеђивање квалитета је организована обука 
рада у MS Teams-у и организована је обука и за Moodle платформу за 30 наставника. 

Организовали смо припрему документације за Регионални челенџ фонд и 
квалификовали се у други круг одабраних институција. 

Организовали смо Изборну скупштину Заједнице машинских школа Србије на 
којој сам реизабран и за наредни четворогодишњи период. 

Већ крајем августа смо добили налог од Министарства просвете науке и 
технолошког развоја да организујемо и координирамо снимање наставних јединица 
у дуалним профилима како бисмо омогућили наставницима да на што бољи начин 
презентују ученицима ове захтевне садржаје. Организовали смо са телевизијском 
екипом из РТС дописништва у Крагујевцу и снимили смо преко 80 часова. У снимању 
је учествовало преко 25 наставника.  

Током децембра месеца, када је била онлајн настава, организован је рад 
служби водећи рачуна о препорукама кризног штаба. Омогућили смо рад од куће 
службама рачуноводства и секретаријата и свели смо доласке у школу на најмању 
могућу меру. Техничка служба је у том периоду дежурала у просторијама школе.  

Учествовао сам у припреми и организацији активности у оквиру Регионалног 
челенџ фонда у делу информисања Савета за стручно образовање и образовање 
одраслих као и школа у оквиру Заједнице машинских школа Србије. Координирао 
сам активности у формирању Регионалног скенинг центра у ком се вршила 
дистрибуција и скенирање тестова са мале матуре. Планиране су активности у вези 
пројекта Дигитална школа у циљу прикупљања доказа потребних за акредитацију.   

РУКОВОЂЕЊЕ се односило на  Наставничка већа, Педагошки колегијум, као и 
на руковођење другим  органима у школи. Руководио сам и  Заједницом машинских 
школа Србије и председавао Управним одбором Заједнице као и Саветом за стручно 
образовање и образовање одраслих. Старао сам се о осигурању квалитета, 
самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-
васпитног рада. Руководио сам административно-финансијском и техничком 
службом. Припремао сам елементе за одлуке Школског одбора и правовремено  и 
добро га информисао о новим захтевима и трендовима васпитно-образовне 



55  

 

политике у циљу што квалитетнијег управљања и обављања послова предвиђених 
законом. Доносио сам општа акта из своје надлежности, као и одлуке и решења 
према овлашћењима из Закона и Статута. Старао сам се о осигурању квалитета, 
самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-
васпитног рада у складу са Стратегијом развоја образовања. У овом периоду 
руковођење је било јако сложено, јер је било потребно одржати комуникацију са 
службама и наставницима. Све састанке и комуникацију смо обављали онлајн, 
проток информација се обављао несметано уз велику помоћ Тима за информатичку 
подршку. 

ВРЕДНОВАЊЕ се односило на осигурање квалитета рада кроз континуирано 
праћење вредновања кључних области, на основу ГПР, у складу са законом и 
правилницима, а у складу са савременим методама управљања квалитетом; учешће 
у избору области и изради програма самовредновања рада школе (области 
квалитета 2.0 - Настава и учење и 3.0 - Образовна постигнућа); стално праћење 
припремања наставника за наставу као и праћење примене нових наставних метода; 
редовно праћење  правилности, редовности и потпуности педагошке документације; 
праћење ученичког понашања обиласком часова и  индивидуалним разговорима, 
као и праћење сарадње са родитељима кроз рад Савета родитеља и индивидуалне 
разговоре. Педагошко инструктивни рад је био отежан у овом периоду због 
околности у којима се настава реализовала и био је усмерен на подршку ученицима 
и наставницима. Педагошко-психолошка служба, помоћници директора и директор 
су извршили увид у рад гугл учионица свих наставника.  

 ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД  је у првом полугодишту реализован на 
основу  оперативног плана који је донет на састаку Тима за обезбеђивање квалитета 
и односио се на контролу и подршку наставницима у раду у гугл учионици. 

О резултатима педагошко инструктивног рада су обавештени чланови 
педагошког колегијума и наставничког већа. Стручна већа су добила задатак да на 
основу овог извештаја дају предлоге мера за побољшање. На тиму за ОК је 
дефинисан образац на основу ког  је реализован педагошко инструктивни надзор. 
Реализован је и мањи број посете часовима и имале су за циљ и побољшање односа 
на релацији ученик-ученик и ученик-наставник.  

Пружана је помоћ ученицима у остваривању њихових права и дужности, 
ученицима путницима, социјално угроженима, даровитим, као и онима с 
проблемима у учењу или прилагођавању на школски кућни ред у складу са 
акционим планом за реализацију ШРП-а. У разговорима са родитељима указивано је 
на њихова школска права и могућност и потребу њиховог пуног учешћа и 
саодговорности у образовно-васпитном процесу. Пружао сам помоћ наставницима и 
стручним сарадницима у сврху побољшања њихове ефикасности и креативности. 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ је и у 
протеклом периоду на нижем нивоу него ранијих година због ограничења због 
пандемије. 

 У свакодневном смо контакту са представницима компанија које учествују у 
дуалном образовању као и са компанијама које планирају да се у наредном периоду 
укључе. Интензивирали смо комуникацију са компанијама које се баве обрадом 
дрвета ради презентовања новопланираног смера оператер за израду намештаја. 

У току је реализација три ERASMUS пројекта које реализујемо у партнерству са 
школама из Турске, Португалије, Летоније, Чешке, Румуније и Италије. На два 
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пројекта је школа носилац а на једном је партнер. Били смо домаћини колегама из 
Турске и Летоније а очекује се и посета наших колега овим школама током наредне 
године. 

 Учествовао сам у раду Савета Факултета инжењерских наука, Градског савета 
за запошљавање, Комисије за праћење активности увођења државне матуре, 
Општинског одбора за обележавање празника као и у раду других градских и 
републичких тела.  

Учествовао сам у раду Одбора за управљање ИПА 2015 / Државна матура која 
је у овом периоду одржала неколико састанака на којима је донета одлука о 
одлагању спровођења државне матуре за школску 2023/2024. годину.  

Интензивирали смо активности са компанијама након побољшања 
епидемиолошке ситације и 7 ученика другог разреда образовног профила бравар 
заваривач је кренула са реализацијом учења кроз рад у компанији Сименс. 

Отпочета је и реализација АТЦ ЕВО пројекта који је резултат сарадње између 
Централне Европске иницијативе и Средње стручне школе, а подржан од стране 
Универзитета у Болоњи. 

Циљ пројекта је унапређење знања у пољу дизајна лаких возила од 
композитних материјала, унапређење знања из области енергетске ефикасности 
електричних и хибридних мотора и одрживе мобилности. 

Поред Универзитета у Болоњи, партнери су и:  Свеучилиште у Ријеци, 
Универзитет у Љубљани, Универзитет у Новом Саду, Универзитет уметности у 
Београду, Универзитет у Крагујевцу и Универзитет у Нишу. 

Пројекат је у складу са Стратегијом индустријске политике Репиблике Србије 
од 2021. до 2030. године. Реализација пројекта је почела 1. марта 2021. године. 
Пројекат  траје до 30. новембра 2022. године.   

У школи је одлуком министра просвете формиран скенинг центар са задатком 
дистрибуције и скенирања тестова са мале матуре из региона Шумадије. Школа је за 
ту намену морала да обезбеди техничке ресурсе као и цео простор да покрије видео 
надзором.  

Учествовао сам као панелиста на стручном скупу у организацији Eкoнoмског 
фaкултeта Унивeрзитeтa у Крaгуjeвцу нa тeму: Изaзoви oбрaзoвнoг систeмa у 
услoвимa пaндeмиje: искуствa и мoгућнoсти унaпрeђeњa нaстaвнo-oбрaзoвнoг 
прoцeсa. Скуп je  био нaмeњeн нaстaвницимa oснoвних и срeдњих шкoлa у 
Рeпублици Србиjи.  

Такође сам био један од говорника на конференцији под називом „Дуално 
образовање“ у оквиру онлине Сајма образовања у Нови Сад . 

У оквиру пројекта Знањем до посла Е2Е реализовано је неколико обука за 
младе незапослене на основу захтева привреде. 

Средња стручна школа се сваке године придружује активностима мреже 
удружених UNESCO школа, при чему се овај период обележава у словеначкој 
основној школи „Макс Плетершник“ из Пишеца. Доказ да физичке границе не могу 
да буду препрека било каквим активностима, показује онлајн дружење и 
комуникација у размени искустава у вези са планираним радионицама посвећеним 
идеји Врта живљења. 

Период пандемије је спречио многе  јако значајне скупове за које смо се 
припремали. Такмичење аутосервисера Југоисточне Европе,  Републичко такмичење 
ученика машинских школа Србије су нека од дешавања за која смо планирали да 
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реализујемо ове године уз помоћ компанија НИКОМ  Аута и МИНД Групом. Надамо 
се да ће боља епидемиолошка ситуација у наредном периоду омогућити ове 
планиране активности за које смо припреме пошели још прошке године. 

Сарадња са ГИЗ-ом је за нас одувек била јако значајна и нови пројекат DECIDE, 
у који је укључена школа, омогућио нам је набавку опреме за заваривачку 
радионицу, мехатронску опрему, информатичку опрему, као и опрему за ЦНЦ 
кабинет. Обезбедили су нам значајан број маски и рукавица и на тај начин нам 
омогућили да безбедно организујемо долазак деце током јуна и јула у школу. 
Подржали су школу у делу интернет промоције. Израђен је потпуно нов сајт, 9 
наставника су прошли андрагошке обуке које су услов за регистровање ЈПОА (јавно 
признати организатори обука). Стигла је још једна значајна донација у опреми, 10 
лаптоп рачунара за чланове DECIDE тима. 

Од 1 до 15.8.2021. године у просторијама Друге техничке школе и 
фискултурне сале реализован „Европска летња школа архитектуре EASA Reality, 
Kragujevac",  EASA*(European Architecture Students’ Assembly /Европска Асоцијација 
Студената Архитектуре) . Пројекат је подржан од стране града Крагујевца. 

Такође су на конкурсу Министарства правде одобрена средства за пројекат 
израде локалне мреже која ће да омогући далеко квалитетнији интернет као и 
комуникацију у оквиру школе. Активности у оквиру овог пројекта се реализоване су 
током децембра месеца и школа је решила један од већих проблема израде 
локалне мреже која је омогућила повезивање на АМРЕС свих објеката у школи. 

Остварили смо добре везе и са просветним и другим властима: 
Министарством просвете, Школском управом у Крагујевцу. Сарадња са градским 
органима власти, Привредном комором и Градском управом, Министарством 
унутрашњих послова огледа се у организовању многих активности, у којима је Град 
партнер. 

Редовност у ИЗВЕШТАВАЊУ и ажурна ДОКУМЕНТАЦИЈА је законска обавеза 
које се у потпуности придржам а они су интензивирани због стања пандемије. 
Редовни су извештаји о анализи успеха ученика и остварењу Годишњег плана и 
програма рада школе, информисање Савета родитеља, као и информисање 
запослених, стручних органа и органа управљања. Наве околности су нас натерале 
да процес извештавања и документовања дигитализујемо. И у наредном периоду 
ћемо се бавити побољшањем ових процеса ради што квалитетније комуникације и 
извештавања. 

Активности везане за  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ у протеклом периоду 
огледају се у учешћу на трибинама и конференцијама у улози презентера и 
слушаоца. 

Тим за осигурање квалитета је прошао обуку рада у MS Teams-у која ће нам 
омогућити квалитетнију комуникацију унутар школе, јадноставнију доступност 
потребних докумената. Мрежа РЦ и ЦСУ Србијеје огганизовала традионални стручни 
скуп "Актуелности у образовном систему Републике Србије 3". 

Учествовао сам у раду Актива директора Крагујевца, као и у председавању  
Управним одбором Заједница машинских школа Србије, затим сам учествовао у 
раду Савета за стручно образовање и образовање одраслих, као и у раду Извршног 
одбора Заједнице саобраћајних школа Србије. Велико искуство ми даје и чланство и 
председавање Саветом за стручно образовање и образовање одраслих где сам у 
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прилици да разменим искуства и ставове са представницима разних министарстава, 
Националне службе за запошљавање, Привредне коморе Србије, синдиката. 

Финансирање у протеклом периоду је било уредно. На дан 30.8.2021. године, 
стање на буџетском рачуну било је 139 982,91 динара; Центар за континуирано 
образовање одраслих 640 047,28 динара и на рачуну средстава родитељског динара  
863 485,77 динара. У наредном периоду очекујемо проблеме у овом делу 
функционисања школе јер очекујемо извршна решења тужби за ИОП од неколико 
колега што ће проузроковати блокаду рачуна и усложити финансирање школе. 

 
 

Извештај о свом раду сачинио директор Школе 
Синиша Којић 

 

 

10.2. Извештај о реализацји плана рада помоћника директора 
 

 
 

Назив: Помоћник директора 

Руководилац: Марија Ђокић, Јасмина Живановић, Ивана Радовић 

Број чланова: 3 

Датум подношења извештаја: 10.7.2021. 

 

 Састанци __________: 

Два пута недељно 

Реализоване активности: 

 У оквиру припреме за почетак нове школске 2020/2021. године учествовале смо 
у делегирању наставника за  одељењске старешине, формирању базе спискова 
ученика од 1. до 4. разреда, изради структуре радног времена – радна листа 
старе и нове школе; 

 Током првог полугодишта школске 2020/2021.године  присуствовале смо 
Педагошким колегијумима и Наставничким већима; 

 Учествовале смо у организацији наставе непосредним путем и путем учења на 
даљину,  пратиле њену реализацију, обезбеђивале замене наставника  по 
потреби и пратиле спровођење дежурства наставника; 

 Учествовале смо у подели послова до 40 сати недељно; 

 У оквиру радних недеља  водиле смо  свакодневне  разговоре и решавале 
проблеме са ученицима, родитељима, наставницима и одељењским 
старешинама и по потреби наведене упућивале на саветодавне разговоре код 
ППС и присуствовале покретању  васпитних и васпитно дисциплинских поступака; 

 Остваривале смо сарадњу са друштвеном средином по потреби;  

 Координирале смо   реализацијом културних активности у школи и учествовале у 
оквиру истих, учествовалe смо у онлајн организацији  Октобарских свечаности и 
организацији школске славе - Свети Сава; 

 Кординирале смо радом Стручних већа: српског језика и књижевности, енглеског  
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језика, природних наука, друштвених наука, културе, уметности и јавног 
информисања, машинске и електро групе предмета , саобраћајне групе 
предмета, физичког васпитања и математике и информатике; 

 Евидентирале смо  присуство ГП и ОП за наставнике Стручних већа за које  смо 
задужене; 

 Учествовале смо у сагледавању потреба за набавком нових учила за Стручна већа 
за која смо  задужене; 

 Координирале смо  радом струковних Одељењских већа (машинство и обрада 
метала, електротехника, саобраћај и култура)  током школске 2020/2021.године; 

 У сарадњи са секретаром школе ажурирале смо базу података информационог 
система  Доситеј и ЈИСП-а; 

 Кординирале смо радом Стручних актива  и радом Тимова школе; 

 Учествовале смо у реализацији активности  Тима за осигурање квалитета; 

 Попуњавала смо  Радне листе за наставнике старе и нове школе; 

 Водиле смо евиденцију о свом раду кроз личне белешке, различите извештаје, 
дописе и слично; 

 Реализовале смо одговарајући број прегледа онлајн учионица наставника: 
педагошко - инструктивни рад; 

 Координирале смо организацијом  рада галеријског простора школе; 

 Ажурирале смо податке на Фејсбук страници Средње стручне школе током првог 
и другог полугодишта 2020/2021. године; 

 Координирале смо радом Центра за континуирано образовање одраслих; 

 Учествовале смо у реализацији  пројеката у оквиру школе; 

 Координирале смо радом Савета родитеља; 

 Учествовале смо у утврђивању термина одељењских старешина за пријем 
родитеља; 

 Учествовале смо у праћењу организације изборне наставе; 

 Учествовале смо у предлагању мера за побољшање успеха ученика у учењу и 
понашању; 

 Учествовале смо у изради календара рада и активности у текућој школској 
години; 

 Правиле смо комисије за поправне и разредне испите у јунском и августовском 
року; 

 Учествовале смо у организацији полагања матурских и завршних испита; 

 Организовале смо и реализовале полагање пријемног испита за уметнички 
образовни профил; 

 Радиле смо на ажурирању и припреми анекса за развој Школског програма; 

  Координирале смо у прикупљању материјала и садржаја за штампање школског 
извештаја – Годишњака; 

 Задужене смо за УПИС ученика за наредну школску 2021/2022.годину. 

Нереализоване активности: 

 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 

Којић Синиша 
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10.3. Извештај о раду организатора практичне наставе   

 
Назив: Организатор практичне наставе 

Руководилац: Јасмина Лазин, Предраг Радовић, Дарко Бугарчић, Бранко Перовић 

Број чланова: 4 

Датум подношења извештаја: 10.7.2021. 

 

 Састанци __________: 

Два пута недељно 

Реализоване активности: 

 У оквиру припреме за почетак нове школске 2020/2021. године учествовали смо 
у делегирању наставника за  одељењске старешине, изради структуре радног 
времена – радна листа практичне наставе; 

 Током првог полугодишта школске 2020/2021.године  присуствовали смо 
Педагошким колегијумима и Наставничким већима; 

 Учествовали смо у организацији наставе непосредним путем и путем учења на 
даљину,  пратили њену реализацију, обезбеђивали замене наставника  по 
потреби и пратили спровођење дежурства наставника; 

 Учествовале смо у подели послова до 40 сати недељно; 

 У оквиру радних недеља  водили смо  свакодневне  разговоре и решавали 
проблеме са ученицима, родитељима, наставницима и одељењским 
старешинама и по потреби наведене упућивале на саветодавне разговоре код 
ППС и присуствовале покретању  васпитних и васпитно дисциплинских поступака; 

 Остваривали смо сарадњу са друштвеном средином по потреби;  

 Кординирали смо радом Стручног већа практичне наставе; 

 Евидентирали смо  присуство ГП и ОП за наставнике Стручног већа ; 

 Учествовали смо у сагледавању потреба за набавком нових учила , алата , 
прибора и машина; 

 Учествовали смо у раду тимова школе; 

 Учествовали смо у реализацији активности  Тима за осигурање квалитета; 

 Попуњавали смо  Радне листе за наставнике ; 

 Водили смо евиденцију о свом раду кроз личне белешке, различите извештаје, 
дописе и слично; 

 Реализовали смо одговарајући број прегледа онлајн учионица наставника: 
педагошко - инструктивни рад; 

 Учествовали смо у уређењу простора галерије, школског дворишта, полигона; 

 Слали смо актуелне податке и слике за фејсбук страницу школе; 

 Учествовали смо у раду Центра за континуирано образовање одраслих; 

 Учествовали смо у реализацији  пројеката у оквиру школе; 

 Учествовале смо у праћењу организације изборне наставе; 

 Учествовале смо у предлагању мера за побољшање успеха ученика у учењу и 
понашању; 

 Учествовали смо у изради календара рада и активности у текућој школској 
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години; 

 Правили смо комисије за поправне и разредне испите у јунском и августовском 
року; 

 Учествовали смо у организацији полагања матурских и завршних испита; 

 Радили смо на ажурирању и припреми анекса за развој Школског програма; 

 Задужени смо за УПИС ученика за наредну школску 2021/2022.годину. 

Нереализоване активности: 

 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 

Којић Синиша 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



62  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА, ПЕДАГОШКОГ 
КОЛЕГИЈУМА И ТИМОВА  
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11.1. Извештај о раду наставничког већа 

 
Назив : Наставничко веће 

Директор школе 
195 
1.7.2021. године 

Руководилац: 

Број чланова: 

Датум подношења извештаја: 

 

 Састанци 1: 
 

 Прва седница 18.2.2021. године 
Друга седница 8.6.2021. године 
Трећа седница 24.6.2021. године 
Четврта седница 28.6.2021. године 

Реализоване активности: 

 - Разматран  је полугодишњи извештај о раелизацији Годишњег плана рада школе за 
шк. 2020/2021. годину 
- Разматран је полугодишњи извештај о реализацији Развојног плана школе за шк. 
2020/2021. годину 
- Разматран  је полугодишњи Извештај о раду директора школе  
- Усвојен је календар рада до краја јуна 2021. године 
- Информисано је Наставничко веће о Пројекту Дигитална школа 
- Наставничко веће је једногласно дало позитивно мишљење о статусу Јавно признатог 
организатора активности  образовања одраслих 
  -  Донета је одлука о ослобађању од наставе физичког 
- Разматран је Извештај о професионалном развоју и стручном усавршавању 
- Донета је одлука о похваљивању и награђивању најуспешнијих ученика и ђака 
генерације 
- Наставничко веће је извршило поделу задужења за израду Извештаја за шк. 
2020/2021 и припреме  и задужења за израду Годишњег плана рада за шк. 2021/2022.  
годину 
- Формиране су комисије за упис за школску 2021/2022. годину 
- Награђени су најуспешнији ученици и ђаци генерације у шк. 2021/2022. години 
 

 
Нереализоване активноси: 

Нема 

Потребе за подршком 

Нема 

Одобрио: 
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11.2. Извештај о раду одељењских већа 

 
 

Назив: Одељенска већа завршних разреда 

Руководилац: Помоћник директора 

Број чланова:  

Датум подношења извештаја: 31.8.2021. 

 

 Састанци _____________: 

 

Реализоване активности: 

 На седницама Одељењских већа завршних разреда спроведене су активности 
према плану из ГПРШ. Седнице су одржаване квартално, а за одељења у којима 
су ученици којима је потребна додатна подршка и чешће,  јер је било разговора о 
прилагођавању и извођењу наставе за ученике за које је примењен 
индивидуални план рада. 

 У септембру 2020. године Одељењска већа  су усвојила свој програм рада, 

распоред часова, распоред додатне и допунске наставе, распоред писмених 

радова, уџбенике. Упознала су чланове са Протоколом поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање (изменама и допунама 

Правилника о Протоколу поступања установе у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање),  са Упуством о о мерама заштите здравља 

ученика и запослених  у основним и средњим школама, са Упутством о 

поступању у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у 

образовно – васпитним установама, са Приручником „Ка сигурном и 

подстицајном школском окружењу“. 

 У октобру 2020. године идентификовани су ученици којима је потребна додатна 
подршка и укључени су у допунску наставу и остале облике рада.  

 У новембру су вршене анализе рада и успеха ученика на крају првог 
класификационог периода као и њиховог понашања.  

 У децембру је вршена анализа реализације онлајн наставе, наставних планова и 
програма у првом полугодишту. Изрицане су и за поједине ученике ублажаване 
или укинуте васпитнодисциплинске мере. Утврђен је успех ученика на крају 
првог полугодишта. Вршена је анализа рада Одељењских већа и  донети су  
закључци у вези са побољшањем успеха и понашања ученика, начину подршке 
ученицима током реализације комбинованог модела наставе. 

 У марту и априлу је вршена анализа реализације наставних планова и програма 
по комбинованом моделу наставе, анализа успеха и владања ученика на крају 
трећег класификационог периода и донетети су закључци у вези са побољшањем 
успеха и понашања ученика, начину подршке ученицима током реализације 
комбинованог модела наставе. 

 У јуну су донете одлуке о упућивању ученика на разредне испите, о укидању или 
ублажавању васпитно-дисциплинских мера. Утврђен је успех на крају другог 



65  

 

полугодишта, предлагани су ученици за похвале и награде. Предложени су 
ученици који ће добити статус ђак генерације. Вршена је анализа рада свих 
облика васпитно образовног рада као и рада Одељењских већа. Спроведене су 
активности око полагања завршних и матурских испита. Утврђен је успех након 
полагања разредних, поправних, завршних и матурских испита у јуну.  

 У августу је усвојен успех ученика после полагања разредних, поправних, 
завршних и матурских испита у августу. 

Нереализоване активности: 

 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 

Ивана Радовић 

 
 

Назив: Одељенска већа незавршних разреда 

Руководилац: Помоћник директора 

Број чланова:  

Датум подношења извештаја: 31.8.2021. 

 

 Састанци _____________: 

 

Реализоване активности: 

 На седницама Одељењских већа незавршних разреда спроведене су активности 
према плану из ГПРШ. Седнице су одржаване квартално,  а за одељења у којима 
су ученици којима је потребна додатна подршка и чешће,  јер је било разговора о 
прилагођавању и извођењу наставе за ученике за које је примењен 
индивидуални план рада. 

 У септембру 2020. године ОВ  су усвојила свој програм рада, распоред часова, 

распоред додатне и допунске наставе, распоред писмених радова, уџбенике. 

Упознала су чланове са Протоколом поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање (изменама и допунама Правилника о Протоколу 

поступања установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање),  са 

Упуством о о мерама заштите здравља ученика и запослених  у основним и 

средњим школама, са Упутством о поступању у случају сумње или сазнања о 

присуству и коришћењу дрога у образовно – васпитним установама, са 

Приручником „Ка сигурном и подстицајном школском окружењу“. 

 У октобру 2020. године идентификовани су ученици којима је потребна додатна 
подршка и укључени су у допунску наставу и остале облике рада.  

 У новембру су вршене анализе рада и успеха ученика на крају првог 
класификационог периода као и њиховог понашања.  

 У децембру је вршена анализа реализације онлајн наставе, наставних планова и 
програма у првом полугодишту. Изрицане су и за поједине ученике ублажаване 
или укинуте васпитнодисциплинске мере. Утврђен је успех ученика на крају 
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првог полугодишта. Вршена је анализа рада Одељењских већа и  донети су  
закључци у вези са побољшањем успеха и понашања ученика, начину подршке 
ученицима током реализације комбинованог модела наставе. 

 У марту и априлу је вршена анализа реализације наставних планова и програма 
по комбинованом моделу наставе, анализа успеха и владања ученика на крају 
трећег класификационог периода и донетети су закључци у вези са побољшањем 
успеха и понашања ученика, начину подршке ученицима током реализације 
комбинованог модела наставе. 

 У јуну су донете одлуке о упућивању ученика на разредне испите, о укидању или 
ублажавању васпитно-дисциплинских мера. Утврђен је успех на крају другог 
полугодишта, предлагани су ученици за похвале и награде. Вршена је анализа 
рада свих облика васпитно образовног рада као и рада Одељењских већа. 
Утврђен је успех након полагања разредних испита у јуну.  

 У августу је усвојен успех ученика после полагања разредних и поправних испита 
у августу. 

Нереализоване активности: 

 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 

Ивана Радовић 
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11.3. Извештај о раду стручног већа из области предмета 

 
 
 
 
 
11.3.1.  Извештај стручног већа за српски језик и књижевност 

 
Назив : Стручно веће Српски језик и књижевност 

Јелисавета Бејатовић 
10 чланова 
5. јул 2021. године 

Руководилац: 

Број чланова: 

Датум подношења извештаја: 

 

 Састанци  Стручног већа Српски језик и књижевност: 

Током првог и другог полугодишта школске 2020/2021.  реализовано је 10 
састанка: 31. 08. 2020; 19. 10. 2020; 18. 12. 2020; 25. 12. 2020; 29. 01. 2021; 23. 
03. 2021; 15. 04. 2021; 27. 04. 2021; 25.05. 2021 и 5. 07. 2021. 

Реализоване активности: 

 

На првом састанку Стручног већа српског језика и књижевности дефинисани  су задаци 

у наредном периоду. Чланови Већа су упознати са календаром рада, обавештени су о 

предлогу реализације наставе наредне школске године, као и снимању часова за 

онлајн наставу. Планом реализације, часови трају 30 минута, по групама од по 15 ђака 

с обзиром на епидемиолошку ситуацију, дакле, комбинован рад на даљину и у школи 

где се ученици смењују на недељу дана. Поред наставе у школи и онлајн, наставници 

су у обавези да обављају и индивидуалне консултације са ученицима који ће похађати 

наставу само на даљину.  

Уважен је предлог Тима за инклузију да се при расподели часова води рачуна о 

индивидуалним могућностима ученика, као и подели броја ИОП-а равномерно на 

наставнике.   

На почетку школске године прикупљене су информације о могућностима ученика да 

прате наставу на даљину, путем гугл учионица и формиране су нове ученичке и 

наставничке адресе, као и нове учионице у које су се ученици пријавили. Има 

појединаца који се нису пријавили јер  нису имали услова за рад, али све потребне 

податке, као и податке о ученичким активностима, предметни наставници су 

достављали одељењским старешинама и педагошко-психолошкој служби.  

Сложили смо се да прихватамо читанке свих издавача, имајући у виду да многи наши 

ученици нису у материјалној могућности да купе нове књиге. 

На почетку школске године дат је и иницијални тест на коме су ученици показали 

недовољно знање. Приметно је све лошије „улазно“ знање, што су констатовали сви 

чланови Већа, а, с обзиром да је прошла школска година делом завршена на даљину, 
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сматрамо да је и то допринело оваквим резултатима. 

Као и сваке године, утврђен је критеријум оцењивања, који се, већ дуже, своди на 

минималну интерпретацију градива и врло ретку примену стеченог знања, без обзира 

на примену различитих метода и приступа настави.  

Акредитована обука Образовно креативног центра из Бора реализована је онлајн, 

преко Moodle platforme, у трајању од 4 недеље у октобру месецу. Наставници који су 

успешно завршили обуку су: Оља Пејновић и Јелисавета Бејатовић. 

Наша школа је узела учешће у пилот пројекту за пробно полагање државне матуре коју 

ће ученици средњих школа полагати крајем школске 2021/22. године. У оквиру тог 

тестирања учествовали су ученици III-4 и III-5. Тестом је било обухваћено градиво 1. и 

2. разреда. Пробни тест је трајао 2 сата и садржао 20 задатака. За прегледање тестова 

биле су задужене Маја Тодоровић и Вишња Бутулија.  

После аудиције која је организована за избор чланова секција, одређени су ученици 

који ће учествовати у програму обележавања прославе школске славе. За програм су 

задужене  Маја Тодоровић и Вишња Бутулија. Приредба неће бити изведена пред 

публиком већ ће снимљен материјал да буде доступан свима на сајту школе. 

Ове школске године, с обзиром на ограничења окупљања нисмо организовали 

одлазак у позориште. 

Састанци стручног већа одржавају се онлајн, а на њима се чланови упознају са 

новинама у раду Тимова, као и са дискусијом на Педагошким колегијумима. 

За ванредне испите су ове школске године задужене: Нада Петровић, као испитивач и 

Данијела Семинара, као члан комисије. Консултације се редовно одржавају и сатница 

се поставља на табли одређеној за испите.  

Урађена је анализа успеха на крају првог класификационог периода и мере за 

побољшање успеха. Са ученицима, код којих се показала потреба, додатно се ради. 

Према допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 

Владе Републике Србије, у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године, 

образовно-васпитни рад био је остварен путем наставе на даљину. Промењен је и 

календар рада за ову школску годину те се прво полугодиште завршава 18. 12. 2020. 

године и у складу са тим су неке предвиђене активности су пребачене у друго 

полугодиште.  

Формирана је учионица нашег стручног већа где размењујемо информације и 

потребни материјал и, путем гугл меет-а одржавамо састанке.  

Урађена је анализа успеха на крају првог полугодишта, као и анализа реализације и 

посећености допунске и додатне наставе. 

На основу молбе тима за Самовредновање наше школе, анкетирана је већина 

наставника из стручног већа. 

Целе школске године, дакле и у другом полугодишту, настава је реализована по 

комбинованом моделу рада на даљину и у школи где су се ученици смењивали на 

недељном нивоу по групама од по 15 ђака због поштовања мера и у складу са 

епидемиолошком ситуацијом. Настава у школи реализована је на часовима у трајању 
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од 30 минута. Поред наставе у школи и онлајн, наставници су обављали и 

индивидуалне консултације са ученицима који су похађали само наставу на даљину.  

Након првог полугодишта идентификовани су ученици који су из различитих разлога 

остали неоцењени на крају првог полугодишта и обезбеђена им је потребна помоћ и 

подршка како би се избегло понављање проблема на крају школске године. Подршка 

таквим ученицима пружана је и онлајн у посебној учионици за тај облик рада, а те 

активности су обављале Катарина Којић, Маја Тодоровић, Вишња Бутулија и Јелена 

Меденицa као пројектни задатак – обогаћен једносменски рад. 

С обзиром да су сва стручна већа добила задатак да предложе план сажимања 

градива до 20% у односу на првобитан план, због специфичних услова одржавања 

наставе услед пандемије проузроковане коронавирусом и због скраћења часова, и ми 

смо дефинисали нови план водећи рачуна о планираним исходима. Са критеријумом 

оцењивања и дефинисаним исходима упознати су ђаци и у школској и у гугл учионици. 

Сви наставници су се потрудили да адекватним и прилагођеним задацима мотивишу 

ученике за рад од куће, да сами проналазе одговоре и да тако стичу нова знања, а 

наставници су пратили и вредновали све ученичке активности, уписујући их у 

Електронски дневник.  Све поменуто, резултирало је да на крају школске године није 

било озбиљнијих проблема приликом закључивања оцена.  

Овакав облик рада наметнуо је да се писмени задаци реализују у две радне недеље, 

те смо наишли на временски проблем и из тих разлога, а на предлог Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, донели одлуку да одступимо од прописаног 

броја писмених задатака у завршним разредима, тј. да не спроведемо последњи 

писмени задатак, док смо се у осталим, незавршним разредима, држали првобитно 

предвиђеног плана. 

Наставници који су радили са ђацима који уче по индивидуалном оперативном плану 

у сарадњи са Тимом за инклузију ускладили су своје активности и без потешкоћа 

оценили ученике. 

Прослава школске славе Светог Саве ове школске године обележена је без гостију, а 

пригодан програм је снимљен и постављен на сајту школе како би сви могли да га 

погледају. Наставници који су били задужени за те активности су Маја Тодоровић и 

Вишња Бутулија. 

Ове школске године, на исти начин је организована и прослава Дана школе, а за 

снимање материјала биле су задужене Катарина Којић и Јелена Меденица. 

Уочи осмог марта одржан је зоом час српског језика и књижевности у сарадњи са 

Народном библиотеком "Вук Караџић". Ученици одељења III-11 са својом 

наставницом Надом Ћурић Петровић, дали су хронолошки преглед третирања жене у 

књижевности узимајући за пример најтранспарентније. 

Захваљујући доброј мотивисаности, три наше ученице су учествовале у Општинскoj 

смотри  рецитатора "Песниче, народа мог" и освојиле прва три места.  Наставници-

ментори су: Маја Тодоровић, Катарина Којић и Нада Ђурић Петровић. 

Чланови нашег стручног већа доставили су одређене доказе за активности у оквиру 
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пројекта Дигитална школа. Сви докази су обједињени у јединствен документ који је 

окачен на јавном диску у неколико картица: настава и учење, дигитална компетенција 

ученика и вредновање.  

Анализирали смо резултате пробне матуре која је спроведена у овој школској години у 

нашој школи. Закључили смо да су резултати лоши зато што се ученици нису трудили 

да ураде најбоље што могу јер им тај успех/неуспех није утицао на оцену. 

С обзиром на препоруке да се избегавају сва масовнија окупљања, ове школске 

године нисмо организовали одлазак у позориште. 

Састанци стручног већа одржавани су, углавном, онлајн, а све потребне информације 

размењивали смо у учионици нашег Актива и вибер групи. 

Крајем маја, Селфи тим школе, спровео је анкетирање и наставника и ученика везано 

за Селфи вредновање дигиталних капацитета.  

За Матурски испит предложено је осам тема, од којих је на Испитном одбору 

одабрано четири. Сви наставници који предају матурантима држали су часове 

припремне наставе пред испит и спроведен је без потешкоћа.  

 

За ванредне испите ове школске године биле су задужене: Нада Петровић, као 

испитивач и Данијела Семинара, као члан комисије. Консултације су редовно 

одржаване. За ванредне испите у наредној школској години задужени су Александар 

Перишић (испитивач) и  Драгана Стефановић (члан). Они преузимају обавезе након 

јунског рока.  

Годишњим извештајем завршен је овај циклус активности. 

 

Нереализоване активности: 

– Није било организованих посета позоришту; 
– Већина планираних активности је делимично реализована, највише услед 
специфичних услова рада. 

 

Потреба за подршком: 

Подршка за електронско учење 
 

Одобрио: 

Марија Ђокић, помоћник директора 
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 11.3.2.  Известај стручног већа за област страних језика  

 
        

Назив: Стручно веће страних језика 

Руководилац: Ана Вранић 

Броj чланова: 9 

Датум подношења извештаја: 09. 06.2021.године 

 

 Састанци: 

15.09.2020., 19.10.2020., 25.12.2020.,19.02.2021.,24.02.2021.,24.03.2021., 28.04.2021., 
18.06.2021., 25.06.2021. У току онлајн наставе чланице  тима су свакодневно биле у 
контакту, сарађивале и доносиле одлуке о важним питањима(одабир питања за 
матуру, оцењивање, избор ученика за наградни фонд и тд.) 

Реализоване активности: 

Септембар: 
Конституисање већа и избор председника и записничара Стручног већа. 
Усвајање плана рада Стручног већа. 
Усвајање уџбеника за школску 2020./2021. годину. 
Формирање тимова  за израду глобалних и оперативних планова у школској 
2020/2021. години. 
Планирање стручног усавршавања (договор о одласку на семинаре). 
Избор чланова за школске тимове за 2020./2021. годину. 
Утврђивање критеријума за одређени ниво знања. 
Прикупљање информација о ученицима код којих постоји потреба за неким обликом 
додатне подршке. 
Формирање базе ученика првог разреда којима је потребна додатна помоћ. 
Анализа иницијалног тестирања ученика. 
 У оквиру школе Стручно усавршавање-Примена ИКТ у настави (Гугл класрум) 
 
Октобар: 
Интерно усавршавање наставника у оквиру стручних већа за израду и примену 
индивидуализације у настави. 
*** Интерно усавршавање наставника у оквиру стручних већа за израду и примену 
ИОП-а у настави 
Израда плана стручног усавршавања наставника и избор семинара из каталога за 
2020./21 .годину 
Договор о организовању допунске наставе. 
Избор  наставника за извођење огледних и угледних часова  и израда плана извођења 
угледних и огледних часова . 
Мотивисање ученика да учествују у секцијама, додатним и ван наставним 
активностима. 
Размена искустава о примени  ИКТ у настави. 
Идентификација талентованих и надарених ученика. 
Новембар: 
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Анализа успеха на крају првог класификационог периода и мере за побољшање успеха 
Извештај са реализованих угледних/огледних часова . 
Извештај о реализацији допунске наставе. 
Утврђивање нивоа на ком ће се радити са талентованим и надареним ученицима. 
Коришћење напредних уџбеника и мотивисање талентованих и надарених ученика. 
Самовредновање  области квалитета 2.0 и 3.0 -Анкетирање наставника 
-      Реализације пројектних активности  (радионице о тимском раду, ненасилној 
комуникацији), 
 
Децембар: 
Анализа реализације наставних планова. 
Евалуација одржаних  угледних/огледних часова у оквиру Стручног већа. 
Ажурирање базе података о стручном усавршавању. 
Извештај о  раду чланова Стручног већа укључених у рад школских тимова, извештај о 
раду интерних тимова у оквиру већа. 
Разматрање педагошких ситуација  изнетих  на Педагошком  колегијуму. 
Укључивање ученика у презентацију школе. 
***Проналажење образовног  решења за редовну наставу: 
-       коришћење напреднијих уџбеника 
-      прилика да брже прође кроз базично градиво 
-      истраживачки рад 
-      рад са ментором 
сложенији задаци, нерутински задаци, виши нивои знања, 
 
Јануар: 
Извештај са реализованих угледних/огледних часова. 
Побољшање наставног процеса кроз укључивање родитеља у наставни процес. 
Прилагођавање наставе специфичности одељења. 
Подршка ученицима за ван наставне активности (секције, клубови, пројекти) 
 
Фебруар: 
Анализа успеха на крају првог полугодишта 
Анализа реализације и посећености допунске и додатне наставе 
Мере за побољшање успеха  
Извештај о  раду чланова Стручног већа укључених у рад школских тимова, извештај о 
раду интерних тимова у оквиру већа 
План мера за побољшање квалитета наставе 
 
Март: 
Извештај о  раду чланова Стручног већа укључених у рад школских тимова, извештај о 
раду интерних тимова у оквиру већа. 
Ажурирање базе података о стручном усавршавању. 
Корелација Стручног већа и Тима за промоцију школе у циљу повећања броја ученика 
 
Април: 
Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 
Анализа података о стручном усавршавању 
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Самовредновање дигиталних капацитета школе-Анкетирање наставника помоћу 
СЕЛФИ инструмента 
 
Мај:  
Анализа документације за праћење ученика 
Извештај о  раду чланова Стручног већа укључених у рад школских тимова 
Ажурирање базе података о стручном усавршавању 
 
Јун - јул: 
Анализа успеха на крају другог  полугодишта 
Анализа рада Стручног већа 
  Ажурирање базе података о стручном усавршавању 
Припрема плана рада Стручног већа за 2020./2021. техником акционог планирања 
кроз повезивање са акционим планом самовредновања и Развојног планирања 
 Извештај о  раду чланова Стручног већа укључених у рад школских тимова, извештај о 
раду интерних тимова у оквиру већа 
Разматрање педагошких ситуација  изнешених  на Педагошком  колегијуму 
 

Нереализоване активности: 

Септембар  
Планирање стручног усавршавања (договор о одласку на семинаре) – о семинарима се 
договарамо када се појаве понуде за семинаре у току школске године 
 
Октобар  
Интерно усавршавање наставника у оквиру стручних већа за израду и примену 
индивидуализације  у настави  
*** Интерно усавршавање наставника у оквиру стручних већа за израду и примену 
ИОП-а у настави 
Избор  наставника за извођење огледних и угледних часова  и израда плана извођења 
угледних и огледних часова  
Мотивисање ученика да учествују у секцијама, додатним и ван наставним 
активностима – делимично је реализована. Планиран је активан рад секције за друго 
полугодиште. 
 
Новембар   
Извештај са реализованих угледних/огледних часова  
Утврђивање нивоа на ком ће се радити са талентованим и надареним ученицима 
 
Децембар  
 Евалуација одржаних  угледних/огледних часова у оквиру Стручног већа 
Ажурирање базе података о стручном усавршавању 
 
Јануар  
Извештај са реализованих угледних/огледних часова. 
 
Фебруар: 
Није реализован огледни час. 
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Март: 
Ажурирањем базе података су се бавили искључиво чланови тима за стручно 
усавршавање. Чланови стручног већа нису учествовали у детаљној анализи. 
 
Април: 
Активности планиране за овај период су у потпуности реализоване. 
 
Мај:  
Ажурирањем базе података су се бавили искључиво чланови тима за стручно 
усавршавање. Чланови стручног већа нису учествовали у детаљној анализи. 
 
Јун - јул: 
Активности планиране за овај период су у потпуности реализоване. 
 

Потреба за подршком: 

ПП служба, директор, заменик директора, тим за развој школског програма, за 
подршку ученицима и превенцију насиља, за стручно усавршавање, тим за 
самовредновање. 

Одобрио: 

 

                                                  

                                                  

11.3.3. Извештај стручног већа професора физичког васпитања 
 

Назив: Извештај СВ физичког васпитања 

Руководилац: Стеван Филиповић 

Број чланова: 8 

Датум подношења извештаја: 09.07.2021 

 

 Састанци ____13_________: 

 

Реализоване активности: 

У септембру су обављене предвиђене активности: 
-реализација наставе,и план рада секција 
  У октобру су биле активности: 
-учешће на трци За срећније детињство,и Крагујевачком полумаратону 
-учешће на међуокружном такмичењу у атлетици,водио проф.Филиповић, 
 -општинско такмичење у стоном тенису, водила С.Костић 
-међуокружно такмичење у пливању,где је постигнуто друго место појединачно,водио 
проф. Антић 
 Ове ваннаставне активности су одржаване упоредо са наставом која је 
све време  праћена и анализирана  перманентно,као и на састанцима актива који су 
одржавани сваког месеца. 
 Због пандемије нису одржавани тренинзи секција. 
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Настава у првом полугођу је одвијана по програму, поштовале су се епидемиолошке 
мере, и у потпуности је реализована. 

1. Број састанака стручног већа 
планирано -13 
реализовано-13 

2. Реализација стручних тема 
-- Афирмација здравог начина живота и развоја физичких способности  
  Урађена презентација о здравим стиловима живота.Сви наставници физичког 
васпитања су одржали по један час у одељењима у којима предају о здравим 
стиловима живота.На гугл учионицама је постављена презентација на ту тему. 

              реализатори-наставници физичког васпитања 
              месец-фебруар 

3. Програм промоције здравих стилова живота. Израђен програм о промоцији 
здравих стилова живота               

4. Стручно усавршавање 
Присуство семинарима 
назив семинара 
-Електронски портфолио наставника и ученика 
-Ни црно ни бело-програм за рад са децом и младима,против предрасуда,за 
толеранцију и интеркултуралност.. 
-Дигитализација школских процеса и активности-Интернет учионица 
-Примена информационо-комуникационих технологија у настави физичког 
васпитања 

5. Такмичења 
 

Фудбал 
наставник-Марија Пауновић 
пласман-4 место на Државном такмичењу 

 
Кошарка 
Наставник- Милош Цмиљанић 
Пласман-2 место на Општинском такмичењу 

 
Фудбал -наставник Срећко Отовић 2 место на општинском такмичењу. 
Пливање-наставник Ђорђе Антић 4 место на републичком такмичењу 
-Рад по комбинованом моделу: 
групама које су биле на онлајн настави постављани су задаци на гугл 
учионицама. На основу повратних информација праћено је напредовање 
ученика. 
-Сви наставници физичког васпитања у настави користе свеске постигнућа, а 
свеску колеге Милоша Цмиљанића посебно је похвалила Драгана Оцокољић, 
просветни саветник. 
Исто тако треба рећи да је вршен педагошко-инструктивни рад у настави 
физичког васпитања. 

         
Због отежаног рада услед пандемије, планиране активности су кориговане и 
прилагођене онлајн настави која је реализована у целости. 
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Нереализоване активности: 

Недовољна заступљеност пројектне наставе,нису одржани огледни и угледни часови. 
Остала одступања су била уз препоруке и одлуке МПНТР. 

Потреба за подршком: 

Потребно је опремити учионице компјутерима и интернет мрежом. 

Одобрио: 

Ивана Радовић 

 
 

11.3.4.  Извештај стручног већа за област друштвених наука 
 

Назив : Стручно веће друштвених  наука 
Милан Јевтић 
16 чланова 
1. juл 2021.. године 

Руководилац: 

Број чланова: 

Датум подношења извештаја: 

 

 Састанци _________________: 

Током првог полугодишта школске 2020/2021.  реализовано је 4 састанка, 
неки су били онлајн 
24.8..2020., 21.9.2020, 20.10.2020 и 2.12.2020. године у другом полугодишту 
29.1.2021, 26.2.2021,27.3.2021 и 29.4.2021 

Реализоване активности: 

На састанку Стручног већа друштвених наука одржаном 24..8. 2020. године 
председавање већем је и даље наставио наставник историје Милан Јевтић. Чланови 
већа су сматрали да је у претходној школској години добро обављао посао и 
предложили су да настави и у следећој школској години, и уколико буде могао тако 
настави до пензије..Први састанак Стручног већа друштвених наука одржан у школској 
2020/21. години је одржан 21.9.2020. године и на њему су дефинисани  задаци у 
наредном периоду. На првом састанку је усвојен предлог листе уџбеника и договорен 
начин на који ће се предавати планови, формирани су и тимови на основу жеље и 
афинитета чланова већа. Разговарало се и о примени електронског дневника као и 
прилагођавању рада.. Дефинисали смо  улогу и задатке колега у реализацијинаставе у 
новом комбинованом методу рада. Изабрали чланове комисија за ванредне ученике и 
договорили да се у наставне планове унесу и обавезне активности везане за 
међупредметне компетенције. Наредни састанак је одржан 20.10.2020. године. На том 
састанку је извршена анализа успеха ученика на крају класификационог периода, иако 
је Законом укинута та обавеза јер више нема класификационог периода. Изнете су и 
предложене и мере за његово побољшање. Постигнут је договор међу члановима 
Стручног већа друштвених наука да се успех ученика из наставних предмета 
друштвених наука покуша побољшати кроз реализацију пројектне наставе. Иницирано 
је примењивање различитих метода рада и њихово комбиновање, као и применити 
индивидуализацију у раду са ученицима. Истакнут је значај и потреба унепређивања 
дежурства ученика и наставника. 
У току првог полугодишта одржана су четири састанка Стручног већа друштвених 
наука. У новембру је одлуком кризног штаба Републике Србије прекинута 
комбинована настава због отежане епидемиолошке ситуације и прешло се на онлајн 
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наставу.  
На основу молбе тима за Самовредновање наше школе, анкетирана већина. У другом 

полугодишту је први састанак већа планиран за  26.2.2021.  године. Планирано је да 

буде анализиран  успех и владање у првом полугодишту да буду усвојени предлози за 

унапређење рада и поправљање успеха.наставника из стручног већа. Међутим,  у 

другом полугодишту рад школе и настава је настављена преко платформе гугл-

учионица на даљину. Наставници из стручног већа су комуницирали помоћу 

постављене платформе и међусобном имејл и телефонском комуникацијом. Рад на 

даљину је настављен до краја. Априла месеца је обновљен комбиновани начин рада 

како би се омогућио ефикаснији завршетак школске године и како би оцењивање 

било праведније и транспарентније реализовано. То је омогућено захваљујући 

повољнијим епидемилолошким условима. 

Нереализоване активности: 

-Нису идентификована талентована и надарена деца 
-није формирана Секција друштвених наука и није анексирана у ГПРШ 
-није извршена евалуација угледних/огледних часова у оквиру већа – није било 
ових часова 

Потреба за подршком: 

Подршка за електронско учење је реализована са већином наставника 
Потребна је снажнија  подршка 

Одобрио: 

 

 
 
 
 
11.3.5.  Известај стручног већа математике и информатике рачунарства 

Назив: Извештај СВ математике и информатике и рачунарства 

Реализатори: Чланови СВ 

Број чланова:  15 

Датум подношења извештаја: 8.7.2021. 
 

 Састанци ____11_________: 
 

Реализоване активности: 

 Анализа успеха на крају 1. полугодишта; уједначавање критеријума за одређени 
ниво знања у специјалним условима рада (ковид 19); План подршке неоцењеним 
и ученицима са недовољним оценама; начин и критеријум за сажимање 
градива,водећи рачуна о планираним исходима;начин евидентирања сажимања; 

 Информисање предметних наставника о праћењу и уочавању  ученика са 
потешкоћама у учењу и прецизном дефинисању уочених слабости; 

 Формирање математичке секције и тима ученика за учешће на такмичењу Мост 
математике-ментори су Наташа Цветић и Радомир Брзаковић; 

 На предлог МПНТР о одступању од прописаног броја писмених задатака,СВ је 
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донело јединствену одлуку да се број писмених задатака смањи за 1,у 
занимањима где су планирана 4 писмена задатка; 

 У периоду од 2.3. до 4.3.2021.просветна саветница је извршила увид у 
организацију и рад школе током пандемијских услова ковид19; 

 Анализа извештаја о пруженој стручној помоћи СССКрагујевац; 
 Информације о мерама које је предложио Тим за обезбеђење квалитета и развој 

школе; 
 Између одређених сугестија и недостатака у раду,као пример добре праксе 

похваљена је свеска евиденције постигнућа ученика, колегинице Драгице 
Ђорђевић. 

 По анализи извештаја просветне саветнице донете су мере о кориговању 
недостатака у раду; 

 СВ је упознато са значајем унапређења дигиталних компетенција кроз програм 
Дигитална школа,коришћење разних алата у извођењу наставе и праћењу 
напретка ученика; 

 Објављени су резултати првог пилотирања Државне матуре у коме су тестирани 
и неки ученици наше школе; 

 Учешће на регионалном такмичењу Мост математике- презентовање пројекта на 
тему Точак у форми мини филма; 

 Анализа успеха на крају 3. кл.периода и мере за побољшање успеха; 
 У документацији која је прикупљена у активностима Дигитална школа има веома 

креативних радова ученика чији су професори Снежана Трифуновић, Драгица 
Ђорђевић и Горица Пантелић; СВ је дало извештај Педагошком колегијуму о 
поступању по предложеним мерама  просветне саветнице; 

 Финално такмичење Мост математике на коме су ученици СССКрагујевац 
освојили прво место у конкуренцији средњих школа. 

 Разредни,матурски и поправни испити; 
 Анализа успеха на крају 2. полугодишта; 
 Предлог оквирних норми и утврђивање потребе за бодовањем; 
 Избор комисије за ванредне испите. 

   
 

Нереализоване активности: 

Недовољна заступљеност пројектне наставе,нису одржани огледни и угледни часови. 
Остала одступања су била уз препоруке и одлуке МПНТР. 

Потреба за подршком: 

Потребно је опремити учионице компјутерима и интернет мрежом. 

Одобрио: 

Ивана Радовић 
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11.3.6.  Известај стручног већа за област природних наука 
         

Назив : Стручно веће природних наука 

Руководилац: Ивана Манојловић 

Број чланова: 8 чланова 

Датум подношења извештаја: 7. јули 2021. године 

 

● Састанци _________________: 

Током првог и другог полугодишта школске 2020/2021.  реализовано је 10 састанaка 
24.8.2020., 9.9.2020., 15.10.2020., 2.12.2020.,  25.1.2021.,19.2. 2021. 24. 3. 2021., 28.4. 2021., 26. 5. 
2021. и 2. 7. 2021. године  

Реализоване активности: 

 Септембар  
 На првом састанку конституисано је Стручно веће, усвојен план рада и  изабран записничар.  
Усвојен је и предлог листе уџбеника. 
Током септембра прикупљене су информације о ученицима којима  је потребна  додатна   подршка 
и извршена је анализа иницијалног тестирања. 
Октобар  
Рађено је усаглашавање  урађених планова за индивидуализацију и ИОП у настави 
Новембар  
 Усклађени су критеријуми оцењивања и вредновања ученика.  
Чланови СВ су учествовали на онлајн обуци  која се односи на Примену ИКТ у настави, односно 
Гугл класрум и Микрософт Тимс. 
 Реализоване су  активност планиране у оквиру пројекта CATH THE DATE кроз радионичарски рад и 
међупредметно повезивање.  
Децембар  
Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода и донете 
мере за побољшање успеха и дисциплине.  
Сви чланови стручног већа су попунили анкету у оквиру самовредновања рада школе. 
Јануар 
Дефинисан је и усвојен план подршке за неоцењене ученике и ученике са слабим оценама. 
Формализовано је  сажимање наставног градива  до 20%. 
Фебруар 
Комплетиран је полугодишњи извештај. 
Евидентиран је извештај о сажимању градива у писаној форми у оперативним плановима. 
Припрема школске документације због доласка просветне саветнице, Драгане Оцокољић. 
Март 
Постављени су критеријуми оцењивања и исходи за наставну тему на гугл учионици. 
Одрађена је тематска недеља као пример повезивања и корелације наставних садржаја везана за 
COVID. 
Направљени су планови подршке за неоцењене ученике. 
Април 
Обавештене су разредне старешине чији су ученици неактивни како би се активирали на онлајн 
часовима . 
Формативно оцењивање-мали број наставног кадра има забележена постигнућа и ангажовања 
ученика у електронском дневнику. 
У сарадњи са педагошко- психолошком службом успели смо уз додатни рад да покренемо 
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неактивне ученике. 
Мај 
Дигитална школа- послати су материјали. 
Одрађена је друга тематска недеља везана за загађивање воде, ваздуха , тла и хране. 
Чланови Стручног већа су почели онлајн обуку DECIDE. 
Jун 
Послати су предлози приоритета за Развојни план. 
Дат је предлог за бодовање наставника физике и биологије 
Завршена је обука DECIDE. 

  

Нереализоване активности : 

Нису идентификована талентована и надарена деца 
Није формирана Секција природних наука  
Није урађена евалуација угледних/огледних часова у оквиру већа јер их нису реализовали. 

Потреба за подршком : 

 

Одобрио: 

Марија Ђокић 

 
 

 

11.3.7.   Извештај стручног већа машинске и електро струке 

Назив:Стручно веће машинске и електро струке  

Руководилац: Марко Ђукић  

Број чланова: 38  

Датум подношења извештаја: 07.07. 2021.  

 

 Састанци: 

2.9.2020.,20.10.2020.,02.12.2020.,10.02.2021,25.03.2021,01.04.2021.,26.04.2021.,14.05.20
21, 
29.06.2021. 

Реализоване активности: 

 Активности предвиђене акционим планом за месец септембар  

Усвојен је план рада Стручног већа. Изабрани су чланови за школске тимове. Усвојен је 

предлог  плана стручног усавршавања за текућу школску годину у складу са развојним 

планом школе и тимом за самовредновање,  након дискусије на ту тему. Чланови већа 

су упознати са временским роком и начином достављања оперативних и глобалних 

планова. Настава ће се у току првог полугодишта реализовати комбиновано (одељења 

су подељена у две групе које ће наизменично, на недељном нивоу, ићи у школу, док се 

истовремено ради и онлајн настава)  

Извршена је анализа постојећих наставних средстава и  дискутовано je о могућностима 
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набавке нових, недостају нам рачунари, сталан проток интернета, дугогодишњи 

проблем који је преношен руководству. 

У складу са приоритетима РПШ договорене су активности које је потребно спровести у 

овој школској години а то су: међупредметне компетенције су наглашене у плановима 

и припремама наставника за час, израда педагошке документације за пројектну 

наставу, јачање капацитета националног ресурсног центра компетенција за 

целоживотно учење, стручно усавршавање-примена ИКТ у настави, стручно 

усавршавање-примена ИКТ у настави (google classroom).  

При  планирању реализације наставних планова и програма и израде глобалних 

планова рада закључено је да је неопходан тимски рад наставника, са посебним 

акцентом на активностима везаним за планирање пројектне наставе, планирање 

интегративне наставе стручних предмета у оквиру одељења, примену ИКТ у настави и 

реализацију временске усклађености програма наставних предмета у оквиру сваког 

разреда. 

Договорено је да се изврши анализа иницијалног тестирања на основу које ће у складу 

са резултатима бити усклађени како редослед наставних тема, тако и садржаји, са 

циљем прилагођавања могућностима и потребама ученика. 

У оквиру дискусије на тему планирања ваннаставних активности закључено је да је 

неопходно   додатно мотивисати ученике за учешће у секцијама, клубовима и 

пројектима.  

Обавеза нашег актива је да снима часове за РТС Планету за дуална занимања трећег 

степена, као и за нека занимања у четвртом степену. На пројекту снимања часова 

учествујемо у оквиру пројекта са школама из Београда, Новог Сада, Панчева, 

Крушевца, Власотинца, Пећинаца, Суботице и Ужица.  

 Активности предвиђене акционим планом за месец октобар  

Допунскa наставa ће се реализовати у складу са потребама и према предвиђеном 

распореду, уз консултације на Гугл учионици или Гугл миту (Google meet). 

У овом месецу није било одржавања угледних и огледних часова због епидемиолошке 

ситуације. 

Известан број наставника похађао је онлајн семинар везан за коришћење алата на Гугл 

учионици.  

 Активности предвиђене акционим планом за месец новембар .  

Анализа успеха по предметима после првог класификационог периода показује 

слабије резултате него у истом периоду прошле године. Узрок томе је недовољна 

мотивисаност као и онлајн настава која не може надоместити живу реч и физичко 

похађање часова. 

Анализирање  рада  чланова Стручног већа укључених у рад школских тимова. На 

основу извештаја о раду школских тимова, чланови Стручног већа укључени у школске 

тимове испуњавају задатке у складу са плановима рада тимова. 

Наставници су у обавези да воде адекватну документацију за ученике по ИОП-у, воде 

персонализован програм наставе и учења  који  се израђује за сваку идентификовану 
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11.3.8.  Извештај сртучног већа професора саобраћајне струке 
                                                                                                                       

Назив : Стручно веће саобраћаја 
Филип Милошевић 
8 
6.7.2021 

Руководилац:  

Број чланова:  

Датум подношења извештаја:  

 

 Састанци _________________: 

-Први састанак одржан је 09.09.2020. 
-Други састанак одржан је 19.10.2020. 
-Трећи  састанак одржан је 10.12.2020. 
- У току месеца децембра због ванредног стња услед корона вируса,  

комуникација између чланова стручног већа реализована је путем 

приоритетну област или наставни предмет, праћење и вредновање ИОП-а.  

Реализација снимања часова ишла је по предвиђеном плану. 

 Активности предвиђене акционим планом за месец децембар су одложене 

будући да смо 2. 12 до 18. 12. прешли на наставу на даљину, када је наступио 

зимски распуст који је од 18. 12. 2020. до 18. 1. 2021. 

 Активности предвиђене  акционим планом за месец фебруар 2021.  

Снимање часова је завршено у фебруару. Од тога, 121 час је снимљен за дуално 

образовање. Школског такмичења није било због епидемиолошке ситуације. 

Остале активности које се тичу праћења ученичких постигнућа су реализоване. 

Наставници су похађали онлајн семинаре.  

 Активности у марту, априлу и мају 2021.,у вези којих су предвиђена школска, 

обласна и републичка такмичења, као и угледни и огледни часови,  нису 

реализоване због епидемиолошке ситуације. Анкета селфи у вези са дигиталним 

компетенцијама и опремљеношћу школе је успешно спроведена.  

 Активности у јуну 2021. : стручно веће је, сходно ситуацији, успело да се ангажује 

у остварењу квалитетне онлајн наставе, као и праћењу постигнућа ученика и 

самим тим није било већих проблема на крају школске године. Већи део 

комуникације чланова стручног већа обављало се онлајн у гугл учионици (назив: 

Стручно веће М и Е)као и пружање помоћи у реализацији наставе. 

Нереализоване активности: 

Није било одржавања угледних и огледних часова 
 

Потреба за подршком: 

Психолошко – педагошка служба  
Информатичка подршка 
 

Одобрио: 

Јасмина Живановић 
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дигиталне учионице и вибер групе 
- Четврти састанак одржан 26.01.2021. 
- Пети састанак одржан 19.02.2021. 
- Шести састанак одржан 26.03.2021. 
- Седми састанак одржан 18.05.2021. 
- Осми састанак одржан 04.06.2021. 
- Девети састанак одржан 24.6.2021. 

Реализоване активности: 

 
Школа је у новонасталој ситуацији, радила у преподневној смени у трајању од 11 
школских часова (по 30 минута).Комбинован начин наставе,класичан и на даљину. 
Ученици који су се определили за наставу на даљину су били обавештени о термину и 
начину оцењивања. 
Часови изборних предмета су организовани онлајн. 
Извршена је подела часова за школску 2020-2021.годину. 
Једногласно су усвојени предложени наслови уџбеника као и распоред  додатне и 
допунске наставе. 
Обезбеђене су обавезне консултације за ученике као и термини за одговарање и 
добијање оцене, наставници су изнели проблем лоше комуникације са ученицима 
који похађају онлајн наставу. Разредне старешине су приморане да упозоре родитеље 
на постојеће проблеме у комуникацији са ученицима. 
Одржан је први састанак између претставника ВТШ и наше школе и направљен је 
договор око динамике израде пројекта симулатора.  
Стручно веће је упознато са мерама које су предложене на педагошком колегијуму. 
Сарадња са тимoм за превенцију насиља је стална и на њихов предлог извршена су 
појачана дежурства од стране наставника који припадају стручном већу. 
Направљена је подела и договор око преузимања обавеза снимања часова из два 
предмета: Саобраћајних система предметни наставник Дејан Љубисављевић и 
Регулисања и безбедности саобраћаја Саша Поповић. 
Расправљало се о успеху ученика на крају првог класификационог периодаи закључак 
је да је незадовољавајући с обзиром да је само једна трећина ученика постигла 
позитиван успех. Велики број неоцењених ученика.  У стручном већу саобраћаја је 
највећи број слабих оцена из механике, безбедности саобраћаја,  саобраћајне 
инфраструктуре. Једна ос ставки је и допунска и додатна настава, где су се сви 
сагласили да направе план и реализују, поготово након првог класификационог 
периода, по потреби и раније. 
Што се тиче сређивања школских просторија договор је и реализован тако што су 
чланови већа заједно са ученицима радили паное и исте поставили по кабинетима. 
Сарадња са приватним и јавним установама реализује се кроз сталне контакте чланова 
већа са тим установама у циљу међусобне подршке и сарадње.  Договорено је да у 
оквиру развојног плана највише пажње буде посвећено  набавци нове опреме за рад, 
изради новог сајта школе, као и онлајн обуке за наставнике. 
Стручно усавршавање које је планирано од стране стручног већа реализовано је на 
нивоу школе и то међупредметне компентеније 1 час, дигитална учионица 1 час, као и 
један број часова из струке саобраћаја који није акредитован где су неки чланови већа 
похађали кроз сарадњу са Агенцијом за безбедност саобраћаја, а то су Филип 
Милошевић и Саша Поповић.  
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Одлуком министарства просвете, до краја полугодишта, 18. децембра  се радила   
онлајн у складу са упутством министарства по моделу.  Оперативни планови 
наставника су  се радили на недељном нивоу. 
У децембру је спроведена анкета и самовредновање наставника 
 Предлог плана уписа ученика за школску 2021/2022 годину је непромењен у односу 
на предходну, а то је Техничар друмског саобраћаја 2 одељења, техничар унутрашњег 
транспорта 1 одељење и возач моторних возила 1 одељење. Са овим предлогом су 
сагласни сви чланови већа. 
 Подршка ученицима и ресурсима je реализована и поред новонастале ситуације и 
преласка на учење на даљину ангажовањем свих чланова стручног већа. Сви су дали 
свој максимум у пружању подршке ученицима на даљину а чланови стручног већа су 
такође путем комуникације на даљину у веома кратком року успели да се прилагоде 
датим условима за неометано извођење наставе и давање подршке ученицима на 
даљину. 
 Наставници су укључени у програм снимања часова који су постављењи на РТС 
планети, због наставе на дељину узрокованом Ковид19 вирусом. Предмети из којих су 
снимани часови су безбедност и регулисање саобраћаја и саобраћајни системи. Шест 
наставника је учествовало у припреми, снимању у реализацији ових часова. 
По први пут у овој школској години је реализован завршни испит по новом плану и 
програму за возаче моторних возила који је захтевао ангажовање великог броја 
наставника из саобраћајне струке и велики број комисија. Испит се састојао из два 
дела који су се полагали два дана. Први дан Практична вожња на полигону и у граду, 
након тога ако је ученик положио и стекао услов могао је да полаже други део задатка 
у учионици, који се састојао од радног задатка. Приликом формирања комисије за 
преглегање радног задатка били смо у обавези да ангажујемо екстерног члана 
комисије из привреде. Изабрали смо Николу Живоиновића диспечара из предузећа 
Живоиновић транс.  Сам испит је протекао у најбољем реду без икаквих проблема. 
Двадесет ученика је положило завршни испит и стекло диплому возача моторних 
возила.  
 

Нереализоване активности: 

Избор чланова школских тимова није реализован на сатанку Стручног већа, већ смо 
добили размештај по тимовима али на састнку су чланови били само упознати. На 
састанку Стручног већа је изабран вођа секције за безбедност саобраћаја Дејан 
Љубисављевић. 

 
Посета привредним субјектима није било због пандемије која је у току. 
Није постигнут договор за организовање огледних часова из разлога што су часови 
скраћени и у одељењу су мање групе ученика до 15 ученика. 
Разматрање понуде обука за потребе тржишта рада и њихова реализација за сада није 
реализована, али на састанку са представницима тржишта рада и привредника постоји 
могућност у наредном периоду. Посета сајму аутомобила, није реализована, јер је и 
сама манифестација одложена због новонастале ситуације са вирусом. 
Републичко такмичење није одржано због пандемије. 
Учешће на сајму образовања је отказано због пандемије. 
Акција ,,На матуру без аутомобила“  ове школске године није реализована због 
забране окупљања у великом броју тако да није могла да се одржи трибина и 
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предавања о безбедности младих у саобраћају. 
Екстерни и интерни семинари, обуке и тренинзи – повећање компентеције који су 
предвиђени и одложени биће предвиђени новим планом за наредну школску годину 
и сходно могућностима чланови стручног већа похађаће их. 
 

Потреба за подршком: 

Став стручног већа је неопходност подршке у смислу побољшања рачунари и 
пројектора и друге опрема која би могла осавременити наставу и која се у овом 
ванредном стању путем учења на даљину показала изузетно значајном.Већ се осећа 
напредакод када је  инсталирана нове интернет мреже у школи која функционише од 
јануару беспрекорно. Олакшала је и осавременила нам је наставу али и евидентирање 
часова уз помоћ електронског дневника. 
У сваком случају сваки вид подршке од стране педагошко-психолошке службе и других 
стручних служби  био би од користи а тиче се међупредметних компетенција, 
идентификација насиља.....  
 

Одобрио: 

Ивана Радовић 

 
 
  
11.3.9.  Извештај сртучног већа практичне наставе 

Назив : Стручно веће практичне наставе 
Поповић Јелена 
44 
24.01.2021.год. и  04.07.2021.год 

Руководилац: 

Број чланова: 

Датум подношења извештаја: 

 

 Састанци _________________: 

    I Састанак 04.09.2020.год. 
               II Састанак 19.10.2020.год. 

   III Састанак 20.11.2020. год. 
               IV Сатанак 02.12.2020.год. 
                V Сатанак 28.1. 2021. год. 
              VI Сатанак 25.02.2021. год. 
              VII Сатанак 24.03.2021. год. 
              VII Сатанак 29.04.2021. год. 
              IX Сатанак 04.06.2021. год. 
              X Сатанак 01.07.2021. год. 

Реализоване активности: 

  
  -На првом састанку који је одржан уз поштовање свих прпоисаних мера у циљу заштите од 
корона вируса формиран је актив практичне наставе. 
- Чланови стручног већа су  упознати са реализацијом практичне наставе(трајање часова по 
30 минута)још једном упознати са правилником о заштити ученика и наставника од вируса и  
о свим мерама којих је неопходно придржавати се током реализације наставе,  упознати са 
правилником о заштити од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, а исти 
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се налази на огласној табли. 
-Чланови стручног већа  су упознали ученике са планом  и начином реализације практичне 
наставе у време пандемије изазаване корона вирусом и кућним редом на часу практичне 
наставе што су урадиле и разредне старешине. Ученицима су предочене све мере које ће се 
примењивати на часовима практичне наставе у циљу што мањег заражавања истих, а и 
њихових наставника. 
-Наставницима практичне наставе су подељена задужења у практичној настави 
-Наставницима- инструкторима такђе је предочено да раализацију обуке вожње изводе уз 
поштовање свих мера  како би се спречило ширење вируса и  дато им је задужење да 
евиденцију извезених часова обуке вожње воде у дневнику који се налази у канцеларији 
организатора практичне наставе . 
-У сваком школском тиму је делегиран по један или више наставника практичне наставе. 
-Радионица и кабинети су опремљени за текућу школску годину.  Реализација  практичне 
настае одвијаће се онако како то наставници буду испланирали у што мањим групама и уз 
све мере заштите.  
-Сви чланови  већа су предали списак потребног материјала, алата и прибора потребног за 
извођење наставе. На основу спискова организатор практичне наставе је направио списак 
потребног материјала, алата, водећи рачуна о набавци.  
Набавка материјала је довела до успешно реализоване наставне теме,односно ученик боље 
влада вештинама. 
-Одређени број ученика је распоређено у привредним организацијама на практичну наставу 
уз поштовање свих епидемилолошких мера. Организатор практичне наставе има уговоре са 
привредним организацијама где су ученици распоређени. 
-Сви инструктори су извршили проверу техничке исправности возила. Уочене неисправности-
кварови су отклоњени. 
-Чланови стручног већа који предају истим одељењима и имају исте или сличне садржаје 
наставних планова извршили су усаглашавање критеријума. 
-Наставници су идентификовали ученике којима је потребна додатна подршка 
у учењу- инклузија. 
-Наставници практичне наставе  сарађују са предметним наставницима. 
-Одређени су наставници у комисије за ванредне ученике. Списак комисисија се налази код 
организатора практичне наставе. 
-Чланови стручног већа су извршили тестирање, углавном у првом разреду/ кратак тест из 
мерења и контролисања/.  Ово тестирање је изведено у циљу боље припреме за даљи рад. 
-Наставници који имају ученике који иду на практичну наставу код социјалних партнера, 
дали су писмену анализу реализације практичне наставе. Висок ниво сарадње као и 
задовољни ученици и социјални партнери. 
Из већ познатих разлога задужења  око Октобарсих  свечаности није било као и  
организованог   испраћаја колега у пензију. 
-Чланови стручног већа су упознати семинарима  који ће бити реализовани онлајан. Сваки 
наставник води евиденцију о похађању семинара. Поред личне евиденције имамо и 
евиденцију у оквиру тима за стручно усавршавање.. Са похађањем семинара добијамо 
компетентније наставнике. 
Тим за самовредновање је припремио анкету 
Самовредновање области  квалитета 
2.0  Настава и учење 
3.0 Образовна постигнућа и самовредновање  дигиталних капацитета школе 
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- Извршена је анализа са закључком да нема много негативних оцена из предмета  
практична настава. 
-Чланови стручног већа који предају истим одељењима и имају исте или сличне садржаје 
наставних планова извршили су усаглашавање критеријума. 
-Инструктори су извршили припрему возила за зимски режим вожње                     ( 
контролисана је течност за хлађење и монтирани су зимски пнеуматици ). 
-Наставници су попунили анкету која је на сајту школе. 
- Уз поштовање сви епидемиолошких мера  и договора пописних комисија попис је одрађен 
у потпуности, а пописне листе су предате на време. 
-Чланови комисија за полагање за ванредне ученике су према распореду полагања и 
редовне и онлајн наставе реализовали часове  консултација за ванредне ученике путем 
вибер  групе или мејл комуникације.. Као показатељ рада је дневник евиденције часова 
консултације као и број положених испита. 
- Иако се због неповољне епидемиолошке ситуације прво полугодиште завршило раније 
него предвиђено календаром рада(18.12.2020.) активности  у стручном већу практичне 
наставе су већој мери реализоване.  
      Први  састанку у другом полугодишту због великог броја чланова које има стручно веће 
практичне наставе је одржан преко вибер групе. Наставници су обавештени о активностима 
и реализацији наставе уз придржавање свих мера заштите.  Састанак у марту је одржан 
преко Google Meet-a, где су наставници обавештени о извештају који је написан након 
посете Школске управе ССШ.      
  Преласком са редовне на онлајн наставу променио се  начин реализације пракичне 
наставе. Сви наставници су врло брзо успоставили контакат са ученицима, прилагодили се 
новонасталој ситуацији и настава је почела да се одвија на даљину путем гугл учионице, 
вибер групе итд. Ученицима је пружена максимална подршка у сналажењу и прилагођавању 
оваквог начина рада и тако је почела да се одвија настава по предвиђеном плану и 
програму. Наставници практичне наставе су били ангажовани на снимању часова за РТС 
Планету. За смер оператер машинске обраде из практичне наставе снимљено је 11 часова 
(септембар-5, октобар-2, новембар-3, децембар-1), механичар моторних возила -26 часова 
(септембар-11, октобар-6, новембар-9), бравар- заваривач-29 часова(август-2 септембар-8 
октобар-10, новембар-6, децембар-3), безбедност и здравље на раду-4 часа. 7 ученика, 
бравара-заваривача који се школују по дуалном систему образовања практичну наставу су 
похађали у компанији Siemens(од 01.04 до 22.06.2021.год)уз надокнаду предвиђену дуалним 
системом образовања. 
Уз придржавање свих мера заштите обука вожње се реализовала по предвиђеном плану и 
програму. 
Тим за самовредновање дигиталних капацитета школе је активно радио и спровео дигиталну 
анкету. Анкетирање наставника помоћу СЕЛФИ инструмента је реализовано и сви чланови 
већа учествовали су у анкети. 
Анализа успеха по предметима после трећег класификационог периода који званично није 
ни постојао због немогућности одржавања седница одељењских већа, је урађена преко 
друштвених мрежа где је и иначе постојала свакодневна комуникација измећу чланова 
стручног већа о раду у дигиталној учионици и раду и активностима ученика. 
Извештај тима за самовредновање и контролу квалитета реализован је у мају на педагошком 
колегијуму, а са тим су упознати и чланови стручног већа, преко вибер групе 
Формирање и ажурирање базе података о стручном усавршавању која већ постоји и коју 
води Тим за стручно усавршавање. Чланови већа прослеђивали су електронским путема 
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податке о свим семинарима и обукама које су похађали. 
Подршка ученицима и ресурсима сходно овој ситуацији је на високом нивоу и реализује се 
преко дигиталне учионице и друштвених мрежа и на основу повратне информације, ученици 
су веома задовољни за дате прилике. 
Формирање комисија за ванредне испите је урађено и предато референту за ученичка 
питања. 
 Реализација блок наставе  и завршних испита је спроведена по плану и програму.  
Чланови тима за ГПРШ су поднели извештај помоћнику, а затим и вођи тима. 
Чланови већа су ангажовани око уписа у први разред. 
Стручно веће је изабрало комисије за поделу часова на наставнике. Предлог комисије 
стручно веће усваја или комисија врши корекције. 
Чланови стручног  већа износе предлоге за рад већа. Предлози треба да побољшају рад 
већа. Затим се усваја акциони план већа за наредну годину. 
Наставници – инструктори заједно са организатором практичне наставе извршили су 
проверу и отклонили недостатке на возилима. Поред релизације часова, важан фактор је да 
возило буде безбедан и сигуран учесник у саобраћају.        

Нереализоване активности: 

-Чланови стручног већа нису идентификовали надарене и талентоване ученике тако да није 
створена база података. 
-Активности везане за извођење огледних-угледних часова није било, није реализована, јер 
није било заинтересованих наставника за извођење огледних-угледних часова, а и сама 
ситација је била неповољна за ту активност. 

Потреба за подршком: 

-Неопходан је сталан контакт са социјалним партнерима, односно какав профил 
будућег радника је потребан будућим послодавцима. Потребна је подршка од стране 
тимова  у школи при осмишљавању могућих решења и активности у вези мотивације 
ученика.  

 

Одобрио: 

Помоћник  директора својим потписом верификује да је документу складу са смерницама за 
израду полугодишњег и годишњег рада установе. 
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11.3.10.  Извештај о раду стручног већа за културу, уметност и јавно информисање 

 

Назив : 
 

Извештај о раду Стручног већа; Култура, уметност и јавно 
информисање за школску 2020/2021. годину 
  
Марица Живановић Пољо  
Девет 
06. јул 2021. године 

Руководилац : 

Број чланова : 

Датум подношења извештаја : 

 

 Састанци _________________: 

 

Ред. 
број 

Датум  
реализованих састанака 

Датум  
нереализованих састанака 

1. 28. 08. 2020. године  

2. 25. 09. 2020. године  

3. 26. 10. 2020. године  

4. 03. 12. 2020. године  

5. 12. 02. 2021. године  

6. 19. 02. 2021. године  

7. 24. 03. 2021. године  

8. 27. 04. 2021. године  

9. 07. 05. 2021. године  

10. 25. 06. 2021. године  

Укупно 10 Укупно / 
 

Реализоване активности: 

Стручно веће култура, уметност и јавно информисање је током школске 2020/2021. године, 

реализовало следеће активности: 

Септембар 
 

- Израда годишњег  Плана  рада стручног већа 

- Израда предлога плана екскурзија, стручних посета и студијских путовања 

- У школској галерији  је постављена  изложба ученичлих радова са стручних предмета цртање и 
сликање, писмо и фотографија. Изложбу су реализовали предметни наставници и ученици 

Октобар  
 

- Ученици су учествовали на наградном ликовном конкурсу програма ЕУ ПРО за средње школе из 
99 локалних самоуправа у регионима Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије. 

              
             Ликовни конкурс је био на тему „Солидарност која нас спаја“ и  имао је за циљ да истакне и                       

нагласи значај солидарности и подигне свест код младих да су пред проблемима, били они 

глобални, локални или лични, сви једнаки као и да се исти лакше превазилазе уз подршку и 
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удруженим деловањем читаве заједнице локалне, националне или оне европске. Ментор је 

била Невена Костић. 

- Набављен је део опреме за кабинет фотографије 

- Ученици су учествовали у заједничком часу са ученицим машинске струке  који је емитован 

уживо у оквиру ЕРАСМУС СТЕАМ пројекта. Фимални производ је била табла израђена на ЦНЦ 

машини на којој је обојен лого. 

- Учешће у активностима активностима мреже удружених УНЕСЦО школа, при чему се овај 

период обележава у Словенији у ОШ "Макса Плетершника" - Пишеце.  

Новембар 
 

- Сарадња са партнерима са ФИЛУМ-а у оквиру маркетинга. 

У школи је реализована радионица и предавање из области графике од стране професора са 

Филолошко-уметничког факултета. 

- Ученици и наставници су присуствовали онлајн радионици коју је органиѕовао РБЦ, у контексту 

креативних индустрија. Саговорници су били архитекте Петар и Марија Симовић 

- Одржана је презентација о Фибоначијевом низу, која је раније била представњена на Фестивалу 

науке у Првој крагујевачкој гимназији. Старији ученици су о овом феномену причали ученицима 

из млађих разреда, представили своје радове и интерактивне игре. Часу је присуствовала 

Драгана Вучичевић. 

Децембар 
 

 Реализација онлајн наставе 

Фебруар 
 

 Информисање, рекламирање и позиционирање подручја рада  култура, уметност и јавно 

информисање у   Шумадијском и Поморавском округу. Због специфичности пријемног испита, 

са промоцијом образовног профила кренуло се раније. Уз сагласност директора, основним 

школама је послат  промотивни матријал у електронској форми, који су разредне старешине 

окачиле у гугл учионицама. Направљен је план гостовања на локалним медијима. На 

друштвеним мрежама је обезбеђена спонзорисана  реклама у виду кратког спота. 

 Организовано је школско такмичење у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање. 

Тема је била : Мој тренутак,  ликовни медиј: мали цтреж. Првопласирани радови су 

учествовали на Републичком такмичењу. Учешће у организацији такмичења су узели 

наставници цртања и сликања 

Март 

  На локалној телевизији РТК је у емисији МОЗАИК промовисан образовни профил 

 Одржан је састанак на коме су  присуствовали председници стручних већа, директор и Драгана 

Оцокољић, просветна саветница, која је након разговора са председницима стручних већа и 

прегледа документације, изнела један број сугестија и савета како побољшати квалитет и 

ефикасност наставе и постигнућа ученика. 
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 Ученици четвртог разреда су са наставницима посетили изложбу графика "Они уопште ниједну 

ствар неће сматрати реалном, осим сенке...", у галерији СКЦ Крагујевац. Аутор изложбе је 

Ивана Јанковић, наша бивша ученица, која овом изложбом завршава мастер студије на ФИЛУМ-

у, на студијском програм Ликовне уметности, модул Графика. 

Април 
 

 Стручно веће је узело учешће у оквиру пројекта Дигитална школа 

 Организована је онлајн припремна настава за пријемни испит за све заинтересоване кандидате  

 Чланови стручног већа су учестовали у самовредновању дигиталних капацитета школе-
Анкетирање наставника помоћу СЕЛФИ инструмента 

 У оквиру презентације смера графике ФИЛУМ-а изведен је процес реализације графике у 
техници високе стампе - линорез. 
Радионица је трајала два часа и у њој су учествовали сарадница у настави Ивана Јанковић и 
студент Милица Рајковић (бивше ученице наше школе) и ученици трећег и четвртог разреда. 

Мај 
 

 Ученици и наставници  образовног профила Техничар дизајна ентеријера и индустријских 
производа су узели учешће у пројекту АТЦ ЕВО, који наша школа реализује са Универзитетом у 
Болоњи и другим учесницима. Израда новог логоа је била прва активност која је успешно 
реализована у оквиру предвиђеног плана пројекта. 

 Успешно је реализован пријемни испит 
Јун 

 

 Уз помоћ контаката колеге Дејана Петровића и координације са носиоцима пројекта, Средња 
стручна школа је уврштена у пројекат Моћ Културе. 
Министарство културе и информисања издвојило је 790 хиљада динара за реализацију пројекта 
Моћ културе – шта уметност може да учини за грађане, са циљем да савремена уметност изађе 
из галерија и посебно се приближи младима.Министарство културе и информисања издвојило 
је 790 хиљада динара за реализацију пројекта Моћ културе – шта уметност може да учини за 
грађане, са циљем да савремена уметност изађе из галерија и посебно се приближи младима. 
Радови учесника конкурса остају у трајном власништву школе. 
Изложба је отворена 24. Јуна. 

 Одржан је састанак стручног већа на коме се дискутовало о раду већа и активностима у 
предходном периоду. Закључено је да су, услед епидемиолошке ситуације и начина одвијања 
наставе, ваннаставне активности биле смањеног интезитета, па су самим тим и ученици 
показали слабије резултате на разним такмичењима и конкурсима. Предложено је да се у 
следећој школској години донесе план учешћа ученика у таквим активностима, како би се 
избегло да поједини ученици буду преоптерећени обавезама, а неки ускраћени за ваннаставне 
активности. Нарочито је важно да нас наставници општеобразобних предмета обавештавају о 
својим активнстима, јер је примећено да су ученици нашег образовног профила укључени у 
велики број ваннаставних активнсоти. 

 Настављен је опремање кабинета за предмет фотографија куповином два софбокса и 
одговарајућих сталака, као и ПВЦ позадине. 
 

Нереализоване активности: 
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Нереализоване активности Разлози 

Одређене активности нису реализоване 
због COVID ситтуације 

 

Потреба за подршком: 

/ 

Одобрио: 

Марија Ђокић, помоћник директора 

 
 
 
11.3.11.  Извештај о раду стручног већа шумарства и обраде дрвета 
 

Назив:  Стручно веће шумарства и обраде дрвета 
Иван Џарић 
13 
9.7.2021. 

Руководилац: 

Број чланова: 

Датум подношења извештаја: 

 

 Састанци стручног већа шумарства и обраде дрвета  : 

Током школске 2020/2021. године Стручно веће Шумарства и обраде дрвета се 
активно састајало и извршавало задатке предвиђене планом стручног већа. Стручно 
веће се укупно састајало 13 (тринаест) пута у датом периоду.  

Реализоване активности: 

     Одрађене су припреме за школску 2020/2021. годину (план рада стручног већа, 
подела часова, план посете предузећима за теоријску и практичну наставу, 
утврћивање критеријума оцењивања, одређивање пројектног задатка, план стручног 
усавршавања, припрема кабинета). У сарадњи са педагошко психолошком службом, 
посебна пажња је посвећена припреми за рад са ученицима који раде по ИОП-у, као и 
за примену индивидуализације у настави.  
     Упркос ситуацији са COVID-19 вирусом, настава је успешно реализована по 
комбинованом моделу. Због саме природе комбинованог модела предметни 
наставници су били приморани да изврше сажимање градива, што је одрађено на 
нивоу Стручног већа. 
     Одређени су ментори који ће припремати ученике за Републичко такмичење, а то 
су: Ђорђо Гојић (Својства материјала), Дарко Бугарчић и Бојан Јевремовић (Финална 
обрада дрвета), Иван Џарић (Рачунарска графика), Милан Ђукић (Техничко цртање), 
Зоран Грујовић (Столарство). Припрема ученика је реализована све до тренутка када је 
одлучено да се неће ићи на такмичење, због тренутне ситуације поводом COVID-19 
вируса. 
     У октобру месецу чланови Стручног већа су похађали онлајн обуку за рад на 
платформи Google Classroom и успешно положили. Стечена знања практично су 
примењена у току наставе. 
     Успешно су реализована 2 пројектна задатка, један самостално а други у сарадњи са 
подручјем рада Машинство и обрада метала. Самостално је одрађен пројектни 
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задатак под називом „Сликарска клупа”, који је израђен за потребе образовног 
профила Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа. Други пројектни 
задатак под називом „Фискултурна клупа” одрађен је за потребе ученика на предмету 
физичко васпитање. Обе клупе нашле су своју практичну примену. 
     Успешно су реализоване и активности везане за снимање часова за РТС Планету. У 
јануару и фебруару су снимљени часови из предмета Својства материјала, а у марту из 
предмета Финална обрада дрвета. Часови су снимљени према добијеном упутству. 
     Један од највећих приоритета за ову школску годину је увођење новог образовног 
профила Оператер за израду намештаја кроз дуално образовање. Остварени су 
преговори са социјалним партнерима који су показали интересовање и аплицирали за 
30 ученика (три компаније за по 10 ученика). У циљу промоције новог образовног 
профила снимљен је промотивни видео у сарадњи са социјалним партнерима. 
     Успешно је организована припрема, као и реализација завршног и матурског испита 
за ученике трећег разреда образовног профила Столар и четвртог разреда образовног 
профила Техничар за обликовање намештаја и ентеријера.  

Нереализоване активности: 

     Током школске 2020/2021. године, практична настава није реализована у фирмама 
већ само у школској радионици. 
     У новембру месецу планирана је стручна посета сајму намештаја у Београду, али 
због ситуације са COVID-19 вирусом није реализована. Такође, из истог разлога, није 
реализована ни посета сајму намештаја у Новом Саду у јануару месецу. 
     У априлу месецу донета је одлука на нивоу Стручног већа да ученици наше школе 
неће учествовати да Републичком такмичењу због тренутне ситуације поводом COVID-
19 вируса и излагања ученика ризику. 
     Што се тиче других нереализованих активности може се истаћи то што ученици 
наше школе своје радове нису излагали, како у школи тако и на другим 
манифестацијама. Настојаћемо да, чим се створе услови за то, организујемо изложбу 
радова, као и да у будућности посетимо сродне школе у околини где ће наши ученици 
представити своје ученичке радове. 
     Планом рада Стручног већа предвиђена је секција „Уметничко обликовање дрвета”. 
Међутим, секција као ваннаставна активност није реализована, у циљу спречавања 
непотребних окупљања у школи.  

Потреба за подршком: 

     Оно што је свакако обележило прошлу школску годину је чињеница да се 
образовни профил Столар није нашао на листи уписа за наредну школску годину. 
Поред тога основци су ускраћени и за нови атрактивни смер у дуалу Оператер за 
израду намештаја. Током ове школске године Стручно веће Шумарство и обрада 
дрвета, у сарадњи са руководством школе, активно је радило на увођењу новог 
профила, како се на крају испоставило врло успешно. За то нам је, поред руководства 
школе, била неопходна и подршка социјалних партнера, као и Привредне коморе 
Србије. Како би ова прича око дуалног образовања заживела, неопходна је подршка и 
успешна сарадња и у будућности. 

Одобрио: 

Дарко Бугарчић 
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11.4. Извештај о раду стручног актива за развојно планирање  

Активности Одговорности Време 
реализације 

Индикатори 
успешности 

Реализација 

Прерасподела 
одговорности међу 
члановима тима 

Стручни актив за 
развојно планирање 

Септембар Нова структура 
тима – чланови 
задужени за 
реализацију  
делова 
школског 
развојног 
плана 

Ова активност је 
реализована. 
Остала је иста 
подела као и 
прошле школске 
године по 
областима 
квалитета. 

Допунске 
информације о 
активностима из 
ШРП-а и прецизно 
одређивање 
времена 
реализације 

Стручни актив за 
развојно планирање, 
педагошко-
психолошка служба, 
ученички парламент 
и тимови који су 
укључени у 
планирање и 
реализацију 

Октобар Предати 
прерађени 
акциони 
планови 

Реализовано 

Разматрање 
напредовања у 
имплементацији 
Акционог плана за 
реализацију 
Развојног плана и 
евентуални 
предлози за анексе 
и промене 

Стручни актив за 
развојно планирање, 
директор, ППС, Тим 
за саовредновање 

Новембар Урађени 
предлози 

Разматрано и 
дошло се до 
закључка да се 
реализација тешко 
може одвијати због 
тренутне 
епидемиолошке 
ситуације  и у 
условима 
комбиноване 
наставе. 

Припрема 
извештаја 

Стручни актив за 
развојно планирање 

Децембар Припремљен 
драфт 
извештаја 

Није реализовано 
због преласка 
наставе на онлајн и 
због померања 
распуста. 

Израда 
полугодишњег 
извештаја 

Стручни актив за 
развојно планирање 

Јануар Урађен 
полугодишњи 
извештај 

Полугодишњи 
извештај због 
преласка на онлајна 
наставу и ранијег 
одласка на распуст 
је реализован, али 
са закашњењем  

Предаја извештаја 
и састанак 
школског развојног 

Стручни актив за 
развојно планирање, 
педагошко-

Јануар Предати 
извештаји 

Полугодишњи 
извештај је урађен и 
предат.  
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плана у 
проширеном 
саставу 

психолошка служба, 
ученички парламент 
и тимови који су 
укључени у 
планирање и 
реализацију 

Презентација 
полугодишњег 
извештаја 
Школском одбору 

Председник стручног 
већа за  

Јануар Усвојен 
полугодишњи 
извештај 

Полугодишњи план 
је презентован на 
Педагошком 
колегијуму, 
Наставничком већу, 
Савету родитеља. 
Школски одбор је 
усвојио 
Полугодишњи 
извештј.  

Анализа 
активности 
урађених у првом 
полугодишту  

Стручни актив за 
развојно планирање 

Јануар - 
Фебруар 

Урађана 
анализа, 
Презентација 
тимовима који 
су задужени за 
реализацију 
ШРП 

Урађана анализа, 
Презентација 
тимовима који су 
задужени за 
реализацију ШРП 

Корекција 
акционих планова 
тимова за 
побољшање 
реализације ШРП 
до краја године 

педагошко-
психолошка служба, 
ученички парламент 
и тимови који су 
укључени у 
планирање и 
реализацију 

Март Предати 
кориговани 
акциони 
планови 

Није било корекције 
планова 

Контролни 
извештај  

педагошко-
психолошка служба, 
ученички парламент 
и тимови који су 
укључени у 
планирање и 
реализацију 

Април Урађена 
анализа и 
донете мере за 
успешну 
реализацију 

На састанку 
Стручног актива за 
Развојно планирање 
одржаном у петак, 7 
маја се 
расправљало о 
контролном 
извештају и 
установило да се и 
даље план 
реализује упркос 
отежавајућим 
околностима 
насталим због 
пандемије, онлајн 
наставе и касније по 
повратку у школу 
комбинованог 
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модела наставе. 

Предаја коначних 
извештаја тимова  
за школску 2020/21 
годину 

педагошко-
психолошка служба, 
ученички парламент 
и тимови који су 
укључени у 
планирање и 
реализацију 

Јун Прикупљени и 
обрађени 
извештаји 

Прикупљени 
подаци од 
наведених тимова 

Израда плана 
активности 
реализације 
Развојног плана за 
школску 2021/22 
годину 

Стручни актив за 
развојно планирање 

Јул План 
активности 
дистрибуиран 
Педагошком 
колегијуму и 
свим тимовима 
који треба 
елелменте тог 
плана да 
уграде у своје 
акционе 
планове 

План активности 
презентован на 
Педагошком 
колегијуму 

Доношење одлуке 
о приоритетима 
Развојног плана за 
наредну школксу 
годину 

Стручни актив за 
развојно планирање, 
директор, 
педагошко-
психолошка служба, 
Педагошки колегијум 

Јул Приоритети 
усвојени у 
прослеђени 
стручним 
већима и 
тимовима 

Приоритети 
Раззвојног плана су 
одређени на основу 
предлога Стручних 
већа, Педагошко-
психолошке служне, 
директора Школе, 
Тима за осигурање 
квалитета и 
извештаја 
самовредновања 

Израда годишњег 
извештаја о 
реализацији ШРП 
за школску 2020/21 
годину 

Стручни актив за 
развојно планирање 

Јул Урађен и 
предат 
извештај 

Извештај је урађен у 
коначној варијанти 
после сугестија 
Педагошког 
колегијума и других 
актера и предат.  
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11.5. Извештај о раду стручног актива за развој школског програма 

Назив тима: Стручни актив за развој школског програма 
Координатор: Марија Ђокић 
Руководилац: Предраг Марковић 
Број чланова: 10 
ГПРШ 

1. Марија Ђокић  
2. Бранко Перовић 
3. Марија Поповић 
4. Виолета Грујић 
5. Оља Пејновић  
6. Саша Поповић  
7. Јелена Зарић 
8. Бојан Јевремовић 
9. Ненад  Јосиповић 

Датум подношења извештаја: 5.7.2021. 
Реализовани састанци : 2 30.8.2020. ; 13.12.2020., 17. Март 2021. и 25.мај 

2021.  
  
На  првом  састанку који  је одржан  30.8.2020. године, договорене су опште смернице 
за рад актива и одређени су чланови актива кога чине: Предраг Марковић, Виолета 
Грујић, Бранко Перовић, Марија Поповић, Марија Ђокић , Оља Пејновић , Саша Поповић 
, Јелена Зарић, Бојан Јевремовић и Ненад  Јосиповић. За вођу актива изабран је Предраг 
Марковић. На састанку је извршена подела задатака и планирано оквирно време за 
припрему и завршетак истих. 
  
На  другом састанку који  је одржан  13.12.2019. године, разматрани су и дати предлози 
за анекс ШП у складу са постојећим изменама. Тиче се иновираних занимања у подручју 
рада машинства и обраде метала , односно усклађивање измена наставног плана и 
програма за образовне профиле – Индустријски механичар и  ТКУ ЦНЦ машина, као и у 
подручју рада електротехнике – образовни профил – Техничар мехатронике.  
Анексом су и предвиђене допуне ШП у складу а епидемиолошком ситуацијом 
узрокованом вирусом Cov19 и то : 

- Укључивање школе у пројекат Обогаћеног једносменског рада  
- Комбиновани модел реализације наставе и реализација онлајн наставе 

На трећем састанку који је одржан половином марта месеца 2021. године, донета је 
једногласна одлука да треба анексирати организацију и реализацију васпитно 
образовног рада по комбинованом моделу, као и начин организовања и реализације 
наставе на даљину.  
На четвртом састанку констатовано је да дуални облик образовања треба такође да 
буде предмет анекса, тако да је комплетиран анекс . 

Нереализоване активности : 
Епидемиолошка ситуације је у мањој мери утицала на реализацију плана. 
Потреба за подршком : 
Слабости :  недовољна  комуникација и размена информација  чланова тима 
Одобрио : 
Марија Ђокић, помоћник директора 
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11.6. Извештај о раду педагошког колегијума 

 

Назив: Педагошки колегијум 

Руководилац: Ивана Радовић 

Број чланова: 24 

Датум подношења извештаја: 10.7.2021. 

 

 Састанци ____10________: 
 

У току школске 2020/ 2021. године одржано је 10  седница Педагошког 

колегијума (4 током првог полугодишта и 6 током другог полугодишта). 

Реализоване активности: 

Предвиђене активности које су одрађене и о којима је разговарано на састанцима 
Педагошког колегијума и доношене одређене одлуке су везане за:  
 

 Учешће у организацији наставе непосредним путем и путем учења на даљину у 
школској 2020/2021. години; 

 Праћење остваривања наставе непосредним путем и путем учења на даљину; 

 Стручно усавршавање запослених; 

 Усаглашавање плана рада Педагошког колегијума са планом рада стручног 
актива за развојно планирање и са кључном облашћу самовредновања; 

 Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 
2019/2020. годину и усвајање; 

 Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. 
годину и усвајање; 

 Извештај о раду директора школе; 

 Давање мишљења Педагошког колегијума о избору ментора приправнику; 

 Реализација практичне и блок наставе, сарадња са социјалним партнерима, 
јавним установама и приватним фирмама; 

 Самовредновање  области квалитета 2.0 и 3.0 -Анкетирање наставника; 

 Анализу извештаја о потреби за набавком нових и поправком постојећих 
наставних средстава/план набавке и поправке; 

 Разматрање услова за реализацију образовно васпитног рада; 

 Разматрање реализације битних активности у школи; 

 Остваривање развојног плана школе; 

 Организацију прославе школске славе; 

 План уписа за наредну школску годину; 

 Усвајање задатака и тема за полагање матурског и завршног испита; 

 Планирање наставе усмерене ка исходима; 

 Безбедност ученика и запослених,  заштита на раду и поштовање правила о 
кућном реду Школе; 

 Анализу тренда успеха ученика, изостајања и изрицања васпитно дисциплинских 
мера; 
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 Вођење педагошке документације; 

 Педагошко инструктивни рад у школи; 

 Остваривање акционог плана тима за осигурање квалитета; 

 Резултати вредновања ИОП-а; 

 Доношење индивидуалног образовног плана за ученике којима је потребна 
додатна подршка; 

 Сарадњу са родитељима; 

 Сарадњу са друштвеном средином и промоција школе; 

 Рад тимова у школи; 

 Рад стручних већа; 

 Извештавање о посматрању наставе и мерама за побољшање; 

 Усвајање календара рада до краја јуна 2021. године; 

 Прелиминарна подела часова по стручним већима ради потребе за бодовањем  

технолошких вишкова; 

 Извештај о професионалном развоју; 

 Усвајање календара рада за август 2021. године; 

 Усвајање предлога за избор ђака генерације; 

 Упознавање са приоритетима развојног плана и планом побољшања; 

 Самовредновање дигиталних капацитета школе-Анкетирање наставника помоћу 
СЕЛФИ инструмента 

 Извештавање о резултатима самовредновања и уоченим кључним снагама и 

слабостима за обласи 2.0 и 3.0- консултације о предлогу мера за унапређивање 

квалитета рада школе; 

 Договор о областима квалитета које ће бити вредноване школске 2021/2022. 
године. 
 

 

Нереализоване активности: 

 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 

Синиша Којић 
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11.7. Извештај о раду школских тимова 
 

 
 
11.7.1. Извештај Тима за заштиту oд дискриминације, злостављања и занемаривање 
 
 

Назив :  
 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 
Снежана Крстић 
20 
7.7.2021. 

Руководилац: 

Број чланова: 

Датум подношења извештаја: 

 

 Састанци ______13___________: 

Састанци овог тима се реализују према ургентности или према потреби. 
11.09. 2020. 
21.01.2021. 
19.02.2021. 
7.06.2021. 

Реализоване активности: 

 
1. У току школске године десиле су се четири инцидентне ситуације: три 

конфликтне ситуације које су укључивале физички контакт, од тога једна ситуација ван 
наше школе; најзад, конфликт психичког злостављања усмереног од ученика ка 
наставнику. У свим случајевима одређене су одговарајуће васпитно – дисциплинске 
мере, потом појачан васпитни рад, додатни разговори са родитељима, оперативни 
планови заштите како за учеснике тако и за сведоке где је то било неопходно. Мере су 
у прва три случаја имале ефекта будући да није дошло до понављања конфликтних 
ситуација. У последњем случају, будући да се догађај десио непосредно пред крај 
школске године, мере ће бити актуелне и наредне школске године.  

 
2. У периоду од 13. до 26. априла 2020. године била је организована онлајн 

обука која се реализује у оквиру “Активности: Унапређење капацитета образовне 
установе за спречавање и поступање у случају дискриминације“, коју реализује ЦИП – 
Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја у оквиру пројекта Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и 
других маргинализованих група у Србији“, а кога спроводи Немачка организација за 
међународну сарадњу ГИЗ, на тему „Да нам антидискриминација буде инспирација” – 
превенција и превазилажење дискриминације у вртићу и школи. Обука се састоји из 
16 сати – 12 сати онлајн обуке и 4 сата непосредног сусрета, који треба бити 
организован 22. августа. Обуку су похађале Ивана Радовић, Снежана Савић, Снежана 
Крстић, Тања Вукићевић и Оливера Првић Ерац. Непосредни сусрет је одржан 5. 10. 
2020. у Првој техничкој школи. Радионицу су водили Драгана Оцокољић и Владан 
Сеизовић. 

 3. Семинар „Безбедносна култура у свету младих“ (Security culture in the youth 
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world), подржан од стране Организације за европску безбедност и сарадњу (OEBS), а 
коју спроводе Асоцијација Дуга и Завод за вредновање квалитета образовања и 
васпитања. Циљ програма је упознавање са појмом безбедносне културе, врсте насиља 

и манифестације насиља. Испред ових организација организатори семинара су 

Александар Прица, Снежана Дамјановић и Славиша Ковач. На нивоу школе 

делегирани су следећи учесници: Тања Минић, педагог, Оља Ерац Првић, психолог, 

Снежана Крстић, наставник, и Весна Марковић, наставник, сви као чланови Тима. 

Осим тога делегирани су и ученици: Мина Јеремић, Никола Станковић, Татјана Чукић, 

и Миона Антанасковић који ће након обуке бити вршњачки едукатори са циљем да 

држе радионице у фебруару месецу. 

4.  У организацији Црвеног крста из Крагујевца реализована је вршњачка 

радионица на тему „Трговина људима“. Као активност ученичког Парламента, 

организацију су спровели Јелена Нешић, психолог, као и Тања Минић, педагог и 

наставник грађанског васпитања и Сања Стевановић испред Парламента. Презентацији 

су присуствовала два одељења првог и другог разреда. Циљ радионице је подизање 

свести о трговини људима.  

5.  Међународни дан борбе против насиља од 24.2. до 26.2. 2021. обележен је у 

нашој школи. Тим поводом је Јелена Нешић одржала радионицу ученицима прве 

године указавши им на на значај ненасилне комуникације и понашања као и мирног 

решавања конфликата. Материјал са радионице се налази на фејсбуку и страници 

Средње стручне школе.  

 
Могуће активности:  

1. Потребно је пронаћи атрактивне и алтернативне начине за укључивање 
ученика у превентивне активности кроз вршњачке едукације и другачије 
начине презентовања садржаја 

2. Укључити родитеље у превентивне активности 

Нереализоване активности: 

Због епидемиолошке ситуације већина активности која је била предвиђена, а 
укључивала већи број људи, није реализована. Реализација ће уследити након 
побољшања епидемиолошке ситуацције. 

Потреба за подршком: 

Неопходна је и обавезна стручна помоћ секретара школе приликом: 
1. изрицања нивоа насиља  
2. изрицања васпитно-дисциплинских мера 
3. тумачења процедуре друштвено корисног рада 

Одобрио: 
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11.7.2. Извештај тима за самовредновање 
 
 
 

Назив тима: Тим за самовредновање 

Руководилац: Јелена Максић 

Бројчланова: 11 

Датум подношења извештаја: 10.7.2021. 

 

 Састанци_________________: 

Одржана су три састанка у првом полугодишту (24.9.2020, 14.10.2020, путем Гугл Мита 
15.12.2020.) и 18.2.2021, 20.4.2021, 12.5.2021.године у другом полугодишту. 

Реализоване активности: 

Утврђивање основних смерница за рад Тима за самовредновање и избор 
руководиоца  
Задаци Тима за самовредновање: 
-Прикупљање доказа о испуњености захтева стандарда за изабране област квалитета;  
-Израда анализе  анкета (графичка, табеларна) у електронском облику; 
-Израда Извештаја о самовредновању и указивање на слабости и снаге школе; 
-Учествовање у изради Плана побољшања за изабране области  квалитета; 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе, Тим за самовредновање, и 
председник Стручног актива за развојно планирање на заједничком састанку 
разматрају предложене мере побољшања и израђују План побољшања за изабране 
области  квалитета. 
-Праћење реализације Плана побољшања (за области Планирање, програмирање и 
извештавање, Подршка ученицима и Настава и учење)  и извештавање. 
За руководиоца тима изабрана је Јелена Максић на састанку одржаном 24.9.2020. 
године, за заменика Вишња Бутулија, а за записничара Ћурчић Славољуб. 
Договор о плану реализације самовредновања области 2.0 Настава и учење и 3.0 
Образовна постигнућа 
У првом полугодишту планирано је електронско анкетирање  наставника, анкетирање 
родитеља, израда анализе  анкета (графичка, табеларна) у електронском облику и 
праћење реализације плана побољшања. 
Подела задатака договорена је на састанку у септембру (24.9.2020.). 
Избор представника Савета родитеља  
Јасмина Живановић је упознала чланове Савета родитеља са планом реализације 
самовредновања области квалитета- 2.0 Настава и учење и 3.0 Образовна 
постигнућа, на састанку је изабран представник родитеља који ће учествовати у раду 
тима за самовредновање, Слађана Ковачевић. 
Израда анкета за наставнике, ученике, родитеље за области квалитета – 
2.0 Настава и учење и 3.0 Образовна постигнућа 
У новембру су утврђена питања за наставнике, ученике и родитеље. Електронску 
анкету за наставнике израдила је  Јелена Митровић, за ученике Владимир Ерац.  
Обезбеђено је  да је потпуно анонимна.  Одговори анкетираних наставника се 
аутоматски прикупљају, а обезбеђено је да информације о одговорима и графичка 
обрада података буду доступне у реалном времену. Ј.Максић је доставила помоћнику 
директора Ј.Живановић линк за анкету и претходно обавестила председнике стручних 
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већа да ће анкета бити активна (на Педагошком колегијуму). Анкета је постављена у 
гугл наставничкој канцеларији 16.12.2020.године. 

   
Структура анкетираних наставника по стручним већима 

 
Сви чланови тима су учествовали у анимирању наставника да попуне анкете, тако да је 
ове године анкету попунило укупно 82 наставника од укупно 173 (47,4%). 
 

 
Структура анкетираних ученика по разредима 

 

                     
Структура анкетираних ученика по образовним профилима 

 
Анкету за ученике у електронском облику израдио је Владимир Ерац, Ј.Максић је 
доставила помоћнику директора Ј.Живановић линк за анкету 22.2.2021.  Одељењске 
старешине су замољене да поставе анкету  на онлајн платформу коју користе у оквиру 
свог одељења како би  ученици учествовали у самовредновању области квалитета 
Настава и учење и Образовна постигнућа. Ученици су обавештени да им је потребно 
око 20 минута да је попуне.  
Милан Јевтић је припремио и обрадио анкету за родитеље. Ј.Живановић је доставила 
анкету родитељима на састанку Савета родитеља  31.5.2021. Анализа анкете налази се 
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на сајту Тима за самовредновање. Анкетирано је 30 родитеља.  
Сарадња са Ђачким парламентом 
Менторка Ђачког парламента је разматрала са ученицима на састанку  Ђачког 
парламента 17.9.2020.године области које су предмет самовредновања и указала на 
значај учешћа ученика у процесу самовредновања.  За учешће у раду тима за 
самовредновање изабран је ученик трећег разреда Данијел Маријоковић. 
Консултације о предлогу мера за унапређивање квалитета рада школе са Ђачким 
парламентом није реализовано, због оптерећености ученика на крају школске године, 
али су узети у обзир ученички коментари у оквиру отвореног питања у анкети за 
ученике који су се односили на побољшање области које су самовредноване. 
Анализа анкете за ученике, родитеље и наставнике  
Ове школске године анкетирана су 82 наставника, нешто мање него прошле (99). Ове 
школске године анкетирано је 738 ученика, знатно више него прошле (427). Извршена 
је упоредна анализа анкете за ученике, наставнике и резултата посматрања наставе за 
област настава и учење. Анализа анкета за ученике, родитеље и наставнике налази се 
на сајту тима за самовредновање. 
https://sites.google.com/site/samovrednovanjevis/my-forms/izvestaji/samovrednovane-
2020-21 
Уређивање интернет странице школског тима за самовредновање 
Јелена Максић је поставила све извештаје о самовредновању, анализе анкета, планове 
побољшања,извештаје о прикупљеним доказима у току процеса самовредновања од 
школске 2011/2012. 
https://sites.google.com/site/samovrednovanjevis/my-forms/izvestaji 
Утврђивање расположивих доказа и идентификовање доказа  које треба накнадно 
прикупити за област 2.0 Настава и учење и 3.0 Образовна постигнућа ученика 
На састанку 20.4.2021, размотрени су прикупљени докази. Настава је реализована по 
комбинованом моделу у периоду од 18.1.2021. године до 5.3.2021. године, по моделу 
наставе на даљину од 8.3.2021.године до 16.4.2021.године, на састанку је закључено да 
је потребно да се сачека Извештај о посматрању наставе непосредне наставе. Такође, 
закључено је да се “завршни испит“ односи на основне школе, као и стандард 3.1, који 
не важи за средње школе.  
Извештавање о посматрању наставе  
Процес самовредновања се врши на основу стандарда и показатеља квалитета рада 
установе који се односе на области квалитета, прописаних Правилником о 
стандардима квалитета рада установе, а услови у којима се одвијао образовни процес 
су били потпуно измењени због ванредних околности. Приликом самовредновања 
области квалитета Настава и учење, спроводи се посматрање наставе које се врши по 
усвојеној процедури. У измењеним условима, било је потребно прилагодити начин 
посматрања наставе, пре свега, узети у обзир услове у којима се одвија образовни 
процес. Почетком октобра, измењена је чек листа за посматрање наставе прилагођена 
је условима комбиноване наставе (посматрано 8 наставника). У децембру је 
организовано свеобухватно посматрање наставе на даљину-обухваћена су сва 
одељења, да би се утврдило и реаговало уколико предметни наставници нису 
отворили учионице, немају активности на недељном нивоу (материјале, задатке, 
линкове ка видео састанцима), уколико има ученика који нису активни. Такође је 
проверавано да ли је предметни наставник пријавио неактивне ученике и шта је 
одељењски старешина предузео да укључи неактивног ученика у рад. У марту су 

https://sites.google.com/site/samovrednovanjevis/my-forms/izvestaji/samovrednovane-2020-21
https://sites.google.com/site/samovrednovanjevis/my-forms/izvestaji/samovrednovane-2020-21
https://docs.google.com/forms/d/1SykGbae9VBpsVaZpjxJJIaik2-AztblCJpraDHuUr1I/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1SykGbae9VBpsVaZpjxJJIaik2-AztblCJpraDHuUr1I/viewanalytics
https://sites.google.com/site/samovrednovanjevis/my-forms/izvestaji
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чланови тима за посматрање наставе, након посете просветне саветнице, уважавајући 
њене сугестије, допунили чек листу питањима: Да ли наставник објављује редовно 
материјале (недељно/сваки час) уз  јасна упутства? Колико је обиман материјал? Да ли 
материјал који наставник поставља омогућава интеракцију наставника и ученика? Да 
ли наставник користи различите технике (репродукција, преписивање, кључни 
појмови, мапе ума, израда презентација….)? Да ли су ученици активни (одговарају на 
постављена питања, предају задатке...)? Да ли постоји повратна информација за 
активност и ангажовање? Да ли постоје дефинисани критеријуми оцењивања у оквиру 
наставне теме? Да ли постоје дефинисани исходи? Да ли има недовољних и 
неоцењених ученика? Које  је активности предузео наставник у циљу превазилажења 
проблема? Овим другим посматрањем онлајн наставе обухваћена је већина 
наставника.  
Извештај о посматрању наставе садржи извештај педагошко инструктивног рада са 
часова непосредне наставе (укупно је посматрано 20 часова).  
Упоређивање прикупљених доказа са индикаторима и доношење закључка о 
остварености стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа за изабране 
области. 
На састанку Тима 12.5.2021. Упоређивани су прикупљени докази са индикаторима и 
донети закључци о остварености стандарда квалитета рада образовно-васпитних 
установа за изабране области. 
Извештавање о резултатима самовредновања и уоченим кључним снагама и 
слабостима за области 2.0 и 3.0-Консултације о предлогу мера за унапређивање 
квалитета рада школе 
На састанку Тима 12.5.2021. су разматрани начини превазилажења уочених слабости -
осмишљена могућа решења и активности. Јелена Максић је упознала педагошки 
колегијум са резултатима самовредновања и са уоченим кључним снагама и 
слабостима, изнесен је предлог мера побољшања  на састанку 24.6.2021. године. 
Посебно су као слабости истакнуте пројектна и допунска настава и дискутовало се о 
пилот матури, да треба да се планирају мере да би се постигнућа ученика на тестовима 
из математике, српског, машинских елемената побољшали .  
Договор о областима квалитета које ће бити вредноване школске 2021/2022. 
На састанку педагошког колегијума 24.6.2021. утврђена је област самовредновања 6.0 
Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. 
Праћење реализације плана побољшања за 2020/2021  
Увид у извештај тима за обезбеђивање квалитета и развој школе, увид у план и 
извештаје Тима за инклузију, увид у  план и извештаје Стручних већа, Савета родитеља 
и помоћника директора, увид у записнике са педагошког колегијума, стручних већа и 
Ђачког парламента обављен је у септембру и новембру и јуну/јулу. Ове активности 
реализовали су Ћурчић Славољуб, Вишња Бутулија и Дејан Шћекић (уместо Милица 
Васиљевић којa од ове године руководи тимом за дуално образовање).  
Извештај о реализацији Плана побољшања је саставни део Извештаја о раду школе. 
https://sites.google.com/site/samovrednovanjevis/my-forms/izvestaji/samovrednovane-
2020-21 
Самовредновање дигиталних капацитета школе-Анкетирање руководства, ученика и 
наставника помоћу СЕЛФИ инструмента 
Самовредновање дигиталних капацитета школе-анкетирање руководства, ученика и 
наставника помоћу СЕЛФИ инструмента спроведена је од 22-28. маја. Анализа 

https://sites.google.com/site/samovrednovanjevis/my-forms/izvestaji/samovrednovane-2020-21
https://sites.google.com/site/samovrednovanjevis/my-forms/izvestaji/samovrednovane-2020-21
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резултата анкетирањем помоћу Селфи инструмента добија се аутоматски, Селфи 
извештај се налази на сајту Тима за самовредновање.  
Израда плана за унапређивање квалитета рада школе (Плана побољшања за 
школску 2021/2022) – договор о циљевима, улогама и одговорностима, временским 
оквирима и предвиђеним исходима  
На састанку тима за обезбеђивање квалитета 5.7.2021. разматране  су предложене 
мере које се односе на пројектну наставу, допунску наставу пилот матуру. Није 
постигнут договор о циљевима, улогама и одговорностима, временским оквирима и 
предвиђеним исходима. Састанку је присуствовао руководилац стручног актива за РП. 

Нереализоване активности: 

Активност израда упитника, чек листа за реализацију самовредновања Квис-а, није 
било могуће реализовати у ванредним околностима. Ова активност је одложена за 
наредну годину. 
План побољшања - Није постигнут договор о циљевима, улогама и одговорностима, 
временским оквирима и предвиђеним исходима. 

Активности које су реализоване а планом самовредновања нису предвиђене: 

Селфи иницијални састанак (вебинар) за ССШ и послодавце који раде по моделу 
дуалног образовања 
Наша школа ове школске године учествује у пилотирању Селфи инструмента за средње 
стручне школе које раде по дуалном моделу образовања у Републици Србији. Селфи 
инструмент је проширен са додатним модулом за дуално образовање и поред 
постојеће три корисничке групе (руководиоци у школи, наставници и ученици), 
укључује и инструкторе запослене код послодавца као корисничку групу. То ће 
омогућити нашој школи да заједно са послодавцима преиспита спремност за примену 
дигиталних технологије у циљу унапређивања наставе и учења. 
Процес пилотирања Селфи инструмента за дуално образовање у Србији координира 
национални експерт проф. др Угљеша Марјановић, заједно са представницима 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања, Привредне коморе, као и са представницима партнера из 
Европске уније укључених у пројекат. 
Селфи координатор наше школе учествовао је на иницијалном састанку (вебинару). 
Циљ састанка  је био: размена информација о пилот пројекту, обука Селфи школског 
координатора за подешавање Селфи инструмента, практична демонстрација Селфи 
инструмента за руководиоце школа, наставнике и инструкторе о томе како се 
инструмент може користити у школама и код послодавца, укључујући и анализу 
резултата. 
Селфи инструмент примењен је у нашој школи у октобру. 
1. Од 5 позваних руководилаца учествовало је 4 (80%) 
2. Од позваних наставника учествовало је 70% 
3. Од позваних ученика учествовало је 16%. 
4. Од инструктора није било интересовања (0). 
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11.7.3. Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе 

Назив тима: Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе 

Руководилац: Максић Јелена 

Бројчланова: 14 

Датум подношењаизвештаја: 10.7.2021. 

 

 Састанци_________________: 

Одржано је пет састанака у првом полугодишту (20.8.2021, 31.8.2020, 28.9.2020, 
2.11.2020, гугл мит 30.11.). У другом полугодишту одржано је пет састанака (18.2, 18.3, 
5.5, 24.5, 5.7.2021.) 

Реализоване  активности: 

Израда плана рада Тима 
На састанку Тима одржаном 31.8.2020.године разматране су активности тима које је 
предложила Ј.Максић. Разматрани су приоритети развојног плана да би се обезбедило 
да планиране активности буду уграђене у план рада тима. 
Утврђивање основних смерница за рад Тима за самовредновање за области 
квалитета 2.0 Настава и учење  и 3.0 Образовна постигнућа 
На састанку 28.9.2020. године утврђене су смернице за рад Тима за самовредновање за 
области квалитета 2.0 Настава и учење  и 3.0 Образовна постигнућа 
Задаци Тима за самовредновање: 
-Прикупљање доказа о испуњености захтева стандарда за изабране област квалитета;  
-Израда анализе  анкета (графичка, табеларна) у електронском облику; 
-Израда Извештаја о самовредновању и указивање на слабости и снаге школе; 
-Учествовање у изради Плана побољшања за изабране области  квалитета; 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе, Тим за самовредновање, и 
председник Стручног актива за развојно планирање на заједничком састанку 
разматрају предложене мере побољшања и израђују План побољшања за изабране 
области  квалитета. 
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-Праћење реализације Плана побољшања (за области Планирање, програмирање и 
извештавање, Подршка ученицима и Настава и учење)  и извештавање. 
Разматрање измена законa и  прописа 
1. Правилник о плану наставе и учења стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада машинство и обрада метала 
2.Правилник о плану наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада машинство и обрада метала 
3.Правилник о  допунама Правилника о плану наставе и учења стручних предмета 
средњег стручног образовања у подручју рада машинство и обрада метала 
У ,,Сл. гласнику РС-Просветни гласник '' бр.19 од 29.12.2020.године објављена су 
решења о усвајању стандарда квалификације за подручје рада Машинство и обрада 
метала : 
  1.) Техничар за индустријску роботику 
  2.) Машински техничар за компјутерско конструисање 
  3.) Техничар за дизајн у машинству.  
Помоћници директору су редовно постављали све препоруке и упутства Министра на 
онлајн платформи за наставнике. 
Преиспитивање интерних докумената на основу  Извештаја о изменама закона и  
општих правних аката  и потреба школе  
Стручни актив за развој школског програма и стручно веће за машинство и 
електротехнику су обавештени о изменама законске регулативе. Школски програм је 
анексиран 28.6,2021. 
Израда кратког упутства и потребних образаца за ОС 
-Педагошко-психолошка служба израдила је кратко упутство за одељењске старешине 
на почетку школске године које је 31.9.2020. електронским путем прослеђено свим 
одељењским старешинама.   
-10.11.2020. године постављени су сви обрасци и упутства на школски гугл диск. 
Педагошко психолошка служба је препоручила следеће образце за одељењске 
старешине (налазе се на диску за одељењске старешине): 
-Евиденција и успех ученика и пратећа документација (ИОП –обрасци и евиденција 
успеха) 
-Образац за план заштите  
-Појачан рад са ученицима  (евиденција непримерених понашања на часу, извештај о 
појачаном васпитном раду, мере појачаног васпитног рада, захтев за појачаним 
васпитним радом ) 
-Позивна писма за родитеље (дисциплинкси закључак и захтев о покретању, позив –
мера укор одељењског већа, позив – нерегулисани изостанци, позив на родитељски 
састанак, позив –лакша повреда, позив –слаб успех) 
-Предлог тема за час одељењског старешине  
-Чек листа за посматрање наставе. 
Праћење примене Упутства и  образаца за одељењске старешине 
ИОП обрасце користе одељењске старешине и наставници 5 одељења првог разреда, 5 
одељења другог разреда, 3 одељења трећег разреда и 1 одељење четвртог разреда.  
61 одељењски старешина користи обрасце о успеху ученика, 5 пута годишње (преглед 
успеха на класификационим периодима, на крају првог полугодишта, другог 
полугодишта –односно на крају наставне године и на крају школске године). 
Урађена 3 обрасца за план заштите ( уз обрасце за појачан васпитни рад). 
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Одељењске старешине су обавештене али не користе предложене обрасце за појачан 
васпитни рад, у сарадњи са ппс попуњена три обрасца уз план заштите. 
Чланови педагошко психолошке службе у разговору са одељењским старешинама 
препоручују обрасце – позивна писма за родитеље, а евиденцију имају референт за 
ученичка питања и секретар школе. 
Педагошко психолошка служба је приликом прегледа електронског дневника, 
утврдила да 61 одељењски старешина користи 60% предложених тема за час 
одељењског старешине. 
Чек листу за посматрање наставе (уз запажања о раду у гугл учионици и ученицима на 
онлјан настави ) користе све одељењске старешине, стручни сарадници, помоћници 
директора и директор. 
Образац за план учења користила је већина наставника у оквиру подршке ученицима. 
Праћење реализације планова рада стручних већа и школских тимова 
У циљу пружања подршке председницима стручних већа и тимова, чланови Тима за 
обезбеђивање квалитета и развој школе прате реализацију планова рада школских 
тимова и стручних већа (задужења су дата у оквиру поделе послова-Директор израђује 
поделу на почетку сваке школске године).  На састанку тима 28.9.2019.године, 
договорен је начин праћења.  
Након посете просветне саветнице и одржаног Педагошког колегијума, руководиоци 
стручних већа су одржали хитне састанке на којима су обавестили чланове да је 
неопходно одмах поставити критеријуме оцењивања и исходе учења планиране за 
наставну тему на гугл учионицу. Педагошко инструктивним радом је утврђено да је 
већина наставника испунила захтеве, а они који нису су опоменути да то ураде одмах.  
Сва стручна већа су кориговала глобалне и оперативне планове на основу 
оставрености исхода. Извештај о педа 
Наставници  Стручног већа машинства  и електро струке поделили су се  у 8 
микротимова  који предају исте или сличне предмете и ти наставници у оквиру тих 
група су разматрали сажимање градива за исте предмете,  извршили су  хоризонталну 
размену примера добре праксе између себе и усагласили корелацију са другим 
предметима. 
Стручна већа природних наука, друштвених наука и физичког васпитања, повезали су 
предмете кроз обраду заједничке теме, на нивоу првог и другог разреда. 
Током онлајн наставе часови су одржавани по усвојеном распореду, у том термину су 
држани часови на гугл миту, постављани материјали и задаци на гугл учионици. 
Водило се рачуна о оптерећењу ученика, због нестизања да се реализују неке обавезе 
због техничких и других проблема ученика, померани су рокови. 
На стручним већима су презентовани примери добре праксе који се односе на 
формативно праћење рада и напредовања ученика, као и на рад у гугл учионицама. 
Наставници су израдили планове подршке, односно планове учења за неоцењене и 
недовољне ученике. 
Провера  садржаја записника стручних већа и тимова, пружање повратних 
информација 
Састанак са записничарима стручних већа и тимова није одржан због епидемиолошке 
ситуације, већ је секретар школе, Емина Живадиновић, поставила упутство за 
записничаре у гугл наставничкој канцеларији.  
Садржај записника је разматран и сугестије су изнете на педагошком колегијуму 
22.1.2021.године у оквиру тачке разно.  
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Провером записника у јулу са седница стручних већа машинстава и електро струке, 
математике и информатике, физичког васпитања, српског језика и књижевности, 
природних наука, стручног већа подручја рада култура, уметност и јавно 
информисање, страних језика,  утврђено је да постоје записници после сваког 
одржаног састанка Педагошког колегијума, Недостају записници после педагошког 
колегијума СВ шумарство и обрада дрвета, СВ друштвених наука и СВ саобраћаја.   
Провера садржаја записника извршена је прве недеље јула, провером садржаја 
записника са седница Стручног већа машинстава и електро струке , уочено је да су 
записници написани у форми препорученој од стране секретара школе у другом 
полугодишту школске 2020./2021., док у првом полугодишту нису. Председник СВ МЕС 
је на састанцима преносио информације са Педагошког колегијума. Чланови Стручног 
већа су о њима дискутовали, а по потреби доносили закључке. Провером садржаја 
записника са седница Стручног већа математике , уочено је да су записници написани  
у форми препорученој од стране секретара школе, записници са седница Стручних 
већа саобраћаја и физичког васпитања нису у тој форми. Председници стручних већа су 
на састанцима преносили  информације са Педагошког колегијума. Чланови Стручног 
већа су о њима дискутовали, а по потреби доносили закључке. Провером садржаја 
записника са седница СВ српског језика и књижевности, природних наука, стручног 
већа подручја рада култура, уметност и јавно информисање, страних језика, шумарства 
и обраде дрвета,  друштвених наука, уочено је да су записници написани у форми 
препорученој од стране секретара школе. Председници стручних већа су на 
састанцима преносили  информације са Педагошког колегијума. Чланови Стручног 
већа су о њима дискутовали, а по потреби доносили закључке. 
Праћење процеса наставе и учења и подршке ученицима у ванредним околностима 
Начин праћења процеса наставе и учења и подршке ученицима у околностима 
пандемије вирусом ковид19 и резултати праћења, разматрани су на састанцима 
31.8.2020.године, 28.9.2020. године, 2.11.2020.године, 9.3,2021. године, 18.3.2021.  
Предлог плана реализације наставе у ванредним околностима - На састанку Тима 
одржаном 20.8.2020.године (ова активност се налази и у извештају тима за школску 
2019/20), организованом поводом поступања по Стручном упутству за организовање 
остваривање наставе непосредним путем и учењем на даљину за средње школе у 
школској 2020/2021.години и Упутству о мерама заштите здравља ученика и 
запослених за основне и средње школе, дискутовало се о примени посебног програма 
у школској 2020/2021. Директор је предложио план реализације наставе у условима 
ванредних околности по моделу Б (комбинована настава) због епидемиолошке 
ситуације. Оперативни план је израдила секретарка школе, предлог је разматран на 
педагошком колегијуму 21.8.2020.године. За план је добијена сагласнос од Школске 
управе. 
На састанку одржаном 30.11.2020.године, чланови тима су разматрали  Упутство за 
организацију рада школе добијено од Министарства, на основу кога је састављен 
Оперативни план средње школе за организацију и реализацију образовно-васпитног 
рада по Посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19.  Наставници 
су упознати са садржајем Оперативног плана на седници наставничког већа 1. 12. 2020.  
год.Чланови тима Сања Милојевић, Тања Минић, Оља Првић Ерац, Јелена Нешић, 
Јасмина Живановић, Марија Ђокић, Ивана Радовић и директор прате рад  одељењских 
већа, наставника и ученика-посматрају наставу (Извештај о педагошко 
инструктивном раду у првом полугодишту школске 2020/2021. године, Извештај о 
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педагошко инструктивном раду током онлајн наставе за друго полугодиште 
школске 2020/2021. године, Извештај  о посматрању наставе 2020/2021. године), 
прате седнице одељењског већа, врше увид у педагошку докуметацију наставника и 
одељењских старешина, записнике са одељењских већа, сарађају са одељењским 
старешинама, родитељима и ученицима. 
Педагошко инструктивни рад у првом полугодишту школске 2020/2021. године 
реализован је посетом часова физичког васпитања у октобру и преко Гугл Мита и 
Мајкрософт Тимса у децембру (стручни сарадници и чланови колегијума су на основу 
чек листе и договореног распореда, који је био истакнут на онлајн наставничкој 
канцеларији, у договору и сарадњи са одељењским старешинама, преко Гоогле Меет-а  
и Мајкрософт Тимса, реализовали педагошко инструктивни рад).  
Одељењске старешине су укључене у све групе и учионице од почетка одвијања 
комбиноване наставе и наставе на даљину, прате рад и ангажовање својих ученика и 
реагују  уколико ученици нису активни - обавештавају родитеље, ученике опомињу. 
Такође, обавештавају стручну службу о броју позитивних ученика/ ученика у изолацији.   
Анализа успеха ученика врши се на крају првог класификационог периода у новембру 
(анализира се број ученика са недовољним оценама и број неоцењених ученика), на 
крају првог полугодишта у јануару. Ове анализе ради педагог школе након одржаних 
одељењских већа на основу извештаја одељењских старешина. Aнализа успеха 
разматрана је на Наставничком већу у децембру (25.12.2020.године). 
Састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе одржан је 9.3.2021. године, 
након завршене посете просветног саветника (02-04.03.2021.године). На састанку је 
договорена измена начина посматрања наставе и учења по добијеној усменој 
препоруци школске саветнице Драгане Оцокољић. Урађена је нова чек листа за 
посматрање,  а питања у чек листи су дефинисана на основу предлога и сугестија 
просветне саветнице. Сви наставници су упознати са садржајем чек листе за 
посматрање наставе путем наставничке гугл учионице 10. 3. 2021.године. Чек листу за 
посматрање наставе (уз запажања о раду у гугл учионици и ученицима на онлјан 
настави) користили су  одељењске старешине, стручни сарадници, помоћници 
директора и директор. 
На састанку Тима за обезбеђивање квалитета одржаном 18.3.2021.године, разматран 
је Извештај о пруженој стручној помоћи ССШ у Крагујевцу, разматрано је шта је школа 
већ предузела и шта треба и мора да се уради у наредном периоду. За већину 
препорука дат је рок одмах. Неке од њих нису биле примењиве у ситуацији 
реализације наставе на даљину, а поједине смо већ по усменој препоруци почели да 
спроводимо. Са садржајем Извештаја упознати су чланови Педагошког колегијума на 
састанку одржаном 22.3.2021. године преко Microsoft Teams-a, на каналу тима 
Педагошки колегијум. На састанку су изнети и закључци Тима за обезбеђивање 
квалитета, активности које треба да се реализују у оквиру стручних већа, одељењских 
већа и тимова (сажимање градива и утврђивање корелације на Стручним већима, 
усвајање конкретних предлога Стручних већа (до петка 26. марта), СВ да размотре 
пример реализације наставе и праћења напредовања ученика и организују 
хоризонталну размену односно презентацију примера добре праксе – начин 
реализације наставе и/или пример праћења напредовања ученика, одељењска већа 
да размотре оптерећеност ученика, распоред часова, подршку и помоћ ученицима 
који су неоцењени или недовољни, договоре израду планова учења, а наставници да 
сарађују при сажимању и корелацији градива, извештаје о плановима подршке 
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одељењске старешине достављају сарадницима, који даље то треба да обједине, за 
наставнике препорука - уписивање активности и образложења уз сваку оцену у 
електронскомдневнику, да воде евиденцију формативног оцењивања).  
На стручним већима је договорено да се прилагоде задаци који ће мотивисати ученике 
на рад код куће, да се анимирају ученици кроз пројектне задатке, слањем занимљивих 
материјала и давањем истраживачких задатака који ученике подстичу да сами 
проналазе одговоре и тако стичу нова знања. Осим уобичајених тематских јединица 
предвиђених планом, ученике треба мотивисати упућивањем на занимљиве садржаје 
који могу да се доведу у везу са градивом. Стручно веће природних наука је 
дефинисало месечне тематске недеље са темама КОВИД 19 (месец март), Загађивање 
и заштита животне средине (месец април) и Љубав (месец мај). На овај начин се 
ученици активирају да се баве истраживачким радом (презентације, семинарски 
радови, линкови ка занимљивим садржајима на интернету...). Стручно веће српског 
језика и књижевности као новину уводи различите квизове знања. Наставници 
рачунарства и информатике дају ученицима гугл упитнике зато што већина ученика 
прати онлајн наставу преко телефона и нема услове за израду практичних вежби на 
рачунару. Наставници Стручног већа машинства  и електро струке постављају на гугл 
учионице видео снимке, снимке са YоuТube, апликације са сајта МПНТР, интерактивне 
слике, гугл упитнике, укрштенице, снимке сопственог рада, што је добар начин рада на 
часовима где има доста вежби, на пример, програмирање КУ машина и сличних. 
Ове школске године сва стручна већа учествују у пројектну Дигитална школа. 
Прикупљени су докази за свих седам области квалитета које се вреднују. Још увек није 
извршена валидација прикупљених доказа. Поред могућности добијања дигиталног 
беџа, за школу је бенефит и упознавање са правилним прикупљањем доказа за све 
области вредновања дигиталне зрелости школе. 
Праћење процеса подршке ученицима у ванредним околностима 
Одељењске старешине, предметни наставници и стручни сарадници, у сарадњи са 
родитељима и ученицима, идентификују ученике којима је потребна додатна подршка.  
У раду са ученицима који имају проблема у учењу стручни сарадници, у сарадњи са 
одељенским старешином и предметним наставницима, предузимају следеће 
активности: 
-За сваког ученика коме је потребна додатна подршка израђује план учења који је 
саставни део плана подршке . Урађено је 67 планова учења. 
-Упућују их у методе и технике успешног учења, 
-Укључују друге ученике у пружању вршњачке подршке, 
-Мотивишу их за допунски рад и школско учење, 
-Прате њихов емоционални и социјални развој, 
Педагошко психолошка служба реализовала је 34 групна разговора, а око 650 
индивидуалних разговора. Ученицима трећег и четвртог разреда пружена је подршка у 
планирању њиховог професионалног развоја. Реализовано је 372  индивидуална 
каријерна разговора, од тога 120 онлајн. 
Стручни сарадници у сарадњи са одељењским старешинама, родитељима, укључују 
ученике  који имају проблеме у понашању и ученике којима је потребна додатна 
подршка у саветодавни рад, радионице, трибине, предавања, активности Канцеларије 
за младе, Центра за пружање услуга социјалне заштите „Књегиња Љубица“, Института 
за заштиту јавног здравља, Полицијске управе и активности осталих установа, 
институција и организација са којима школа сарађује.  
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За ученике који нису похађали онлајн наставу, послато је 5 замолница Центру за 
социјални рад. Ученици су наставили са похађањем наставе. 
Полицијска управа два пута је реаговала кад је у питању ремећење јавног реда и мира. 
У оквиру центара за пружање услуга социјалне заштите „Књегиња Љубица, обављено 
је 10 разговора за ученицима. 
Остварена је сарадња са Центром за хранитељство у реализацији Индивидаулних 
планови активације за ученике који су у хранитељским породицама, а похађају нашу 
школу. Урађено је 5 индивидуалних планова активације. 
Ромским ученицима педагошко психолошка служба пружила је подршку приликом 
попуњавања конкурсне документације, 7 ученика је добило стипендију 
Ученици добијају подршку кроз формално и неформанлно образовање (радионице, 
едукативна предавања) у развијању здравих стилова живота, превенцији насиља и 
употребе психоактивних супстанци, заштити репродуктивног и сексуалног здравља; 
решавању конфликтних ситуација и проблема, доношењу одлука. 
Ученицима се пружа подршка кроз активности рада тима за инклузију, тима за 
каријерно вођење, тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања.  
Реализоавне активности су следеће : 
10  ученика  је укључено у дигитални омладински клуб Лични развој и ти. 
У оквиру пројекта „Предузимање акције против дискриминације и нетолеранције 
према Ромима у Србији“ вршњачки едуктари су учествовали у инфо-кампу и одржали 4 
радионице са ученицима наше школе. Укупан број ученика који су похађали 
радионице је 80. 
Сарадници, наставници грађанског и ученици учествују у пројекту „Безбедоносна 
култура младих“, под окриљем ОЕБСа у реализацији ЗВКОВ и Асоцијалције ДУГА. 
Укупан број ученика који су учествовали је 30. 
У оквиру пројекта „Рана превенција“, стручни тим Саветовалишта за младе,  одржао је 
предавање за ученике наше школе коме су присуствовали и стручни сарадници. 
Укупан број ученика је 57. 
17 девојчица наше школе учествовало је у манифестацији „Дан девојчица“ као 
подршка професионалном развоју. 
Град Крагујевац, у оквиру ROMACTED програма, доделио је материјалну помоћ нашим 
ученицима. Укупан број ученика који су конкурисали је 17, а добило је 4 ученика 
материјалну помоћ. У оквир Ромског пројекта, 2 ученика су добила таблет за праћење 
онлајн наставе. 
Фонд за подршку ученицима 
У току школске године су додељене следеће врсте помоћи: 
1) Превоз и помоћ за лечење  за једног  ученика,  
3) Бесплатне ужине за 8 ученикау школској кантини  
4) Помоћ у случају смрти једног од родитеља за 3 случаја у новчаним износима од по 
5000 динара, 
5) Куповина уџбеника за 2 ученика 
6) Плаћење интернета током онлајн наставе за 5 ученика 
7) Обезбеђена обућа и гардероба за 3 ученика 
8) Набавка таблета за 1 ученика 
9) Плаћен Дом за 2 наша ученика. 
Контрола вођења евиденције у електронском дневнику   
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Контрола вођења евиденције у електронском дневнику разматрана је на састанку тима 
2.11.2020. године.   
Током одвијања наставе на даљину стручни сарадници, помоћници и директор су 
редовно контролисали вођење евиденције у електронском дневнику. Помоћници 
директора су редовно контролисали недељне планове наставника и реаговали по 
потреби. Контрола вођења евиденције у електронском дневнику  реализовале су Сања 
Милојевић, Оља Првић Ерац и Тања Минић и своја запажања су забележиле у е-
дневнику.  
Мере побољшања: На наставничком већу у децембру, наставницима је препоручено 
да редовно уписују активност ученика, а одељењским старешинама је речено да 
бележе редовно појединачне састанке са родитељима. 
Мере за осигурање квалитета оцењивања након упутства Министра, разматране су на 
састанку 24.5.2021. Увидом у педагошку документацију (електронски дневник),  
педагошко психолошка служба  и руководство школе установили су приликом 
прегледа записника са Одељењских већа у мају, да нема евиденције која прати развој 
и напредовање ученика, прати оцењивање  и подстиче наставнике да редовно оцењују 
ученике. Приликом прегледа евиденције допунске наставе, утврђено је да поједини 
предметни наставници немају уредно вођену евиденцију. У разговору са појединим 
наставницима који су извели као закључну оцену -  недовољан/неоцењен, дошло се до 
сазнања да нису водили евиденцију о успеху ученика која је неопходна за утврђивање 
оцене.  
Предузете мере за осигурање квалитета оцењивања: предметни наставници су 
опоменути да се придржавају законске регулативе о оцењивању ученика (Правилника 
о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању , " Сл.гл РС", бр. 82/2015 и 
59/2020), интезивирано је праћење постигнућа ученика у сарадњи са одељењским 
старешином и педагошко психолошком службом. До краја другог полугодишта није 
било неоцењених ученика.  
Преиспитивање успостављених процедура 
У оквиру разматрања тима о начину праћења наставе, измењен је образац за 
посматрање на почетку године када су поред стадарда, разматрани и елементи онлајн 
наставе. Измењен је и протокол о посматрању два пута, у децембру и марту. У 
децембру је извршено свеобухватно посматрање наставе на даљину тако што су 
посматрачи приступали гугл учионицама у присуству одељењског старешине. У 
децембру је направљена чек лист за  посматрање наставе на даљину/онлајн наставе. 
Након инструкција саветнице у марту, сваки посматрач је позиван од стране изабраног 
наставника да приступи одређеној гугл учионици, чиме је омогућен увид у рад свих 
наставника., након стручне посете, на предлог саветнице, измењена је чек листа за 
посматрање. У марту су чланови тима за посматрање наставе, након посете просветне 
саветнице, уважавајући њене сугестије, допунили чек листу питањима: Да ли 
наставник објављује редовно материјале (недељно/сваки час) уз  јасна упутства? 
Колико је обиман материјал? Да ли материјал који наставник поставља омогућава 
интеракцију наставника и ученика? Да ли наставник користи различите технике 
(репродукција, преписивање, кључни појмови, мапе ума, израда презентација….)? Да 
ли су ученици активни (одговарају на постављена питања, предају задатке...)? Да ли 
постоји повратна информација ученицима за активност и ангажовање? Да ли постоје 
дефинисани критеријуми оцењивања у оквиру наставне теме? Да ли постоје 
дефинисани исходи? Да ли има недовољних и неоцењених ученика? Које  је 
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активности предузео наставник у циљу превазилажења проблема? Предлог Јелене 
Максић био је да се и онлајн часови прате по стандардима али је Тим на састанку 
одржаном 5.5.2021. донео одлуку на препоруку саветнице да онлајн часове пратимо 
по израђеној чек листи. За процес самовредновања посматрани су непосредни часови, 
за време реализације комбиноване наставе, по стандардима и показатељима 
квалитета за област 2.0 Настава и учење. 
Давање стручних мишљења у поступцима стицања звања наставника 
Није било заинтересованих наставника/стручних сарадника.  
Преиспитивање Плана побољшања за школску 2020/2021. на основу Извештаја о 
реализацији 
Ј.Максић је анализирала извештај о реализацији Плана побољшања на полугодишту. У 
мањој мери су реализоване активности  које се спроводе да би се обезбедило: 
-да записници са седница савета родитеља, стручних већа и тимова пруже релевантне 
доказе за процену квалитета рада школе,  
-да се у школи промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 
околине и одрживи развој.  
-да се креирају инструменати за каријерно вођење у образовним профилима по 
дуалном образовању. 
На састанку тима 18.2.2021. је разматран проблем у вези са реализацијом активности 
које се односе на рад одељењских старешина одељења у којима ученици раде по ИОП 
(ове активности из Плана побољшања нису биле реализоване). Одељењске старешине 
су опоменуте, тако да су у већој мери активности реализоване до  краја другог 
полугодишта. 
У другом полугодишту су праћени записници СВ и тимова, помоћници директора су 
реаговали по потреби да би записници са седница савета родитеља, стручних већа и 
тимова садржали релевантне доказе за процену квалитета рада школе.  
Израда плана за унапређивање квалитета рада школе (Плана побољшања за 
школску 2021/2022) – договор о циљевима, улогама и одговорностима, временским 
оквирима и предвиђеним исходима  
На састанку тима за обезбеђивање квалитета 5.7.2021. разматране  су предложене 
мере које се односе на пројектну наставу, допунску наставу пилот матуру. Није 
постигнут договор о циљевима, улогама и одговорностима, временским оквирима и 
предвиђеним исходима. Састанку је присуствовао руководилац стручног актива за РП. 

Нереализоване активности: 

/ 

Активности које су реализоване а нису планиране: 

Обука 20 наставника (13 чланова тима за ОК) за дигитализацију школских процеса и 
активности и за даље самостално истраживање  и коришћење могућности одабране 
платформе у реализацији наставе, ваннаставних активности, у сопственом раду и 
сарадњи са колегама. 
Назив обуке: Дигитализација школских процеса и активности 

Потреба за подршком: 

/ 

Одобрио: 

Јасмина Живановић 
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11.7.4. Извештај Тима за инклузивно образовање 

Назив : Тим за инклузивно образовање  

Руководилац: Оливера Првић Ерац/Јелена Нешић 

Број чланова:14 

Датум подношења извештаја: 9.7.2021. 

 Састанци: 

Одржан 4 састанка тима  

Реализоване активности: 

Урађен план рада тима за ову школску годину. Ради лакше комуникације и 
остваривања плана рад чланови тима су одељењске старешине који имају ученика са 
неким обликом индивидуализације наставе.  
У оквиру плана транзиције одржани састанци са стручним сарадницима основних 
школа и преузета документација од сарадника. Састанцима присуствовале одељењске 
старешине ученика који су уписани по решењу у средњу школу. Одржани су састанци 
са сарадницима и наставаницима  ОШ „Мома Станојловић“, ОШ “Станислав 
Сремчевић“, ОШ “21. октобар“, ОШ „Радоје Домановић“, ОШ „Милутин и Драгиња 
Тодоровић“, ОШ „Вук Стефановић Караџић“ и ОШ „Вук Караџић“ Кнић. 
У октобру је за наставнике и одељењске стрешине наше школе, Душанка Ћировић, 
координатор Мреже подршке инклузивном образовању, одржала предавање и дала 
смернице за рад са ученицима којим је неопходна додатна подршка. Смернирнице за 
рад са ученицима и приручници који могу да олакшају рад наставницима и 
одељењским старешинама постављени су и преко google диска, ради лакше 
комуникације и доступности.  
Одржана одељењска већа за ученике првог разреда који су уписани у средњу школу 
по ИОП-у 2 (1-3, 1-12,1-13), као и за ученике који су основну школу завршили по ИОП-у 
1 (1-1, 1-10). По процени наставника чланова одељењских већа за ученике се 
примењују мере индивидуализације или се израђује иоп. Остварена и настављена 
сарадња са родитељима ученика, пружене потребне информације и подршка.  
Наставницима пружена помоћ око израде педагошких профила и плана рада са 
ученицима којима је потребна помоћ.  
У оквиру пружања матерјалне помоћи ученицима за три ученика je 
обезбеђена/купљена обућа, 7 ученика добија бесплатну ужину у пекари школе, 
скупљена је помоћ за превоз ученику због потреба лечења, набављени су уџбеници и 
купљен таблет због реализације наставе на даљину.  
У току шкоске  године 2020-2021.год одржани су састанци  Тимова  за све ученике који 
су у овој школској години радили по посебном плану и програму  по ИОПО-1 ИОП-2.  
Урађена је евалуација –вредновање рада ИОПна крају школске године за све ученике . 
Сви ученици су завршили успешно и остварили резултате по исходима и 
критеријумима постављеним.  Ученици који су завшили су:Ј.С ученик 4-1, и ученици 
треће године:С.Б. Ј.М. А.Н. Г.Т. Остали ученици другог и првог разреда настављају по 
плану и програму следеће године. 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 
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11.7.5.  Извештај Тима за професионални развој  

 

Назив: Тим за професионални 
развој 

Тим за професионални развој 
1. Миловановић Сања 
2. Радовић Слободан 
3. Алексић Љупка 
4. Јовановић Марија 
5. Блаћанин Оливера 
6. Јелена Јанковић 

Вођа тима: Љупка Алексић 

Бројчланова: 6 

Датум подношења извештаја: 
8.7.2021.год. 

 

 Састанци                
  Вибер група 
21.5. 2021. Састанак Тима 

 

Реализоване активности: 

Тима за професионални развој наставио је са радом у школској 2020/21  са истим 
члановима  тима: 

1. Миловановић Сања 
2. Радовић Слободан 
3. Алексић Љупка 
4. Јовановић Марија 
5. Блаћанин Оливера 
6. Јелена Јанковић  
Љупка Алексић је координатор Тима за професионални развој, 

Здатак је да пратим сарадњу са Центром за образовање, пишем извештаје, пратим 
реализацију задатака сваког члана тима. 
Миловановић Сања је записничар. 
Марија Јовановић је координатора вибер групе. 

 

 Услед пандемије ковида, све разредне старешине добили су упуство за израду 
плана одељењске заједнице са применом свих мере за превенције против 
вируса ковида.  

Све активности обављане су уз примену тренутних мера за превенцију и заштиту од 
короне. 

 Едукација чланова тима за КВИС, није било таквих активности 

 Организација семинара на тему Настава и учење, психолошко – педагошка 
служба је отворена за сва питања и нове наставне технике, наставници су се 
организовали сами преко он лине семинара. 

 Организација обука за израду и примену писања ИОПа, психолошко –  
Примена ИОП-а у пракси - одржала је на позив наше школе Душанка Ћировић, 
психолог, члан Мреже подршке инклузивном образовању, 22.10.2020. од 11 до 12:30.  

                                                                                                                              26 * 1= 26 
Психолошко – педагошка служба је отворена за сва питања у вези евиденције и 
ажурирања података о ученицима који прате наставу по индивидуалним, ИОП 1 
или ИОП 2 програму. Све одељењске старешине који имају ученике по ИОПу, 
организиовали су одељењска већа где су се нови наставници упознали са , 
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начином извођења наставе, поступком писања планова и вођењем 
документације. 

 Организација обуке начин праћења образовних постигнућа ученика, у оквиру он 
лине семинара „Интернет учионица“ учесници су оспособљени за коришћење 
Гугл учионице за подршку заједничког учења како би ученици у групи решавали 
проблеме и креирали дигиталне образовне садржаје. Коришћење дигиталних 
алатки за сумативну и формативну процену напретка ученика. 

 Организација семинара на тему јачања дигиталних компетенција У сарадњи са 
ГИЗ пројектом организована су два он лајн семинара преко ОКЦ Бор  

1. Интернет учионица                                               52 * 32= 1664 
2. Дигитализација школских процеса и активности 

                                                                                     20 * 40 = 800 
3. О Мудлу путем Мудла – онлајн школа             30 * 40 = 1200 
4. Дигитална учионица  
5. Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисану на 

исходе 
Семинари преко ЗУОВа по плану требали су да се реализују ове 
школске године али нису 
 

6. Наставници су сами организовали и слушали он лине семинаре 
Групни рад и интердисциплинарност са применом веб-алата 36 
Добра припрема за час – успешан час                                             32 
Веб алатима до интерактивне наставе,                       2*36  = 72 
Web2.0 алати и технологије у образовању                3 * 26 = 78  
„ Стратегија ураду са ученицима који показују проблеме у 
понашању“                                                                         4*16 = 64 
„ Обука за запослене – породично насиље“             4*16 = 64 
 
 

4. Он лине семинар „Ни црно ни бело“                             4* 24 =   96 

 Интерне обуке за наставнике на замени, сви наставници на замени добили су 
своје Менторе, Љиљана Миловановић – Марија Јовановић, Лука Алексијевић – 
Јелена Јанковић,  помоћ од психолошко – педагошке службе. 

 Сарадња са Центром за образовање,  
1. „Савремена настава Грађанског васпитања, усмерена на развој 

ученичких компетенција“, кат.бр. 271. 
1 * 8 =  8 

2. "Да у школи другарство не боли - програм превенције вршњачког насиља", 
каталошки број 20, семинар је као нереализован од школске 2019/20  
реализован 3.10. са свим мерама за сузбијање ковида.                                                              
-                                                                                               24 * 8 = 192 

3.  „ Зимски дани просветних радника“  
„Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави 
математике“,                                                                         1 * 32 =32 
„Рад по ИОП-у 3 – примери из праксе“                          2 * 2 = 4 
„Како до интерактивног софтвера у настави“,             16 * 5 = 90 

„Teded и друге платформе које наставници и ученици бесплатно могу да 
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користе у настави“                                                               2 * 2 = 4 
„Настава на даљину у средњој школи – криза ил изазов за развој и 
напредовање“                                                                      5 * 2 = 10 
„Могући облици индивидуалног рада ученика у онлајн настави – примери из 
праксе“                                                                              7 * 2= 14 

4. Јунски дани просветних радника 
 "Превладавање стреса методама когнитивно - бихејвиоралне 
психотерапије"                                                              8 * 2 = 16 
 

 Планирање и праћење индивидуалног професионалног развоја наставника, 
У оквиру стручних већа, наставници добијају информације 

 Реализација угледних и огледних часова, за сад није било реализованих 
огледних и  угледних часова 

 Израда плана за унапређење рада школе( план за побољшање за школску 

2021/2022) – Тим за обезбеђење квалитета донели су план уврстити пројектну 

наставу као обавезну обуку и увођење пројектне наставе у оперативни план. 

 Почео је нови петогодишњи циклус ос 1.9 2019.године. Формирамо нову базу 

података. Крећемо са уносом од нове школске године 2021/22. Затражена је 

информатичка подршка. 

 
 
Одржавање базе података за праћење професионалног развоја наставника 
јесте стални задатак Тима.  
Број сати ове школске године 2020/21 је 

Екстерни........................................................................................4194 
Интерни ......................................................................................    479 
Укупно............................................................................................ 3307бодова 
 

 Нереализоване активности: 

1. Нема реализације и евалуације угледно – огледних часова 
2. Нису издата уверења наставника о петогодишњем циклусу. 
3. Едукација чланова тима за КВИС 

Потреба за подршком: 

Користимо информатичку подршку 
Психолошко – педагошка служба 
 
 

Одобрио: 
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11.7.6. Извештај Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
 
 

Назив : Тим за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва 

Руководилац: Јелена Митровић 

Број чланова: 10 

Датум подношења извештаја: 30.06.2021. године 

 

 Састанци 5: 

Реализовани састанци: 21.09.2020, 16.11.2020, 13.04.2021, 17.05.2021, 2.06.2021.  године 

Реализоване активности: 

 Утврђивање основних смерница за рад Тима за развој међупредметних 
компетенција и предузетништва и избор председника Тима 
Задаци Тима: 

- Планирање  пројекта у настави у сарадњи са ученицима  
- Развијање критеријума за вредновање пројекта у настави у сарадњи са 

ученицима  
- Подршка наставницима приликом реализације пројектне наставе 
- Организовање изложбе и презентације реализованих пројектних задатака 
- Подстицање наставника даприпремају и изводе пројектне задатке у оквиру 

редовне наставе и  развијају међупредметнекомпетенције код ученика 
- Креирање виртуелне изложбе ученичких радова 
- Подстицање ученичког предузетништва 

На састанку одржаном 21.09.2020.годинеза руководиоца тима изабрана је Јелена 
Митровић, за заменика Горица Пантелић, а за записничара Рада Мацура. Анализиран је 
план рада и договорена је динамика његове реализације.  

 Планирање  пројекта у настави у сарадњи са ученицима 
Задужени су чланови тима да обавесте на стручним већима своје колеге да планирају 
пројектне активности у редовниј настави. Примећено је да наставници слабо попуњавају 
базу пројектних задатака.  Обавештење о приступу бази пројектне наставе је постављено 
на огласним таблама у школи и гугл платформи, као и на сајту школе. 

 Сарадња са Акедимијом струковних студија Шумадија 
Договорен је заједнички пројектни задатак између наше школе и АССШ. У пројектни 
задатак ће бити укључени ученици саобраћајне и машинске струке из различитих 
одељења и занимања. Циљ је да се изради симулатор вожње по различитим временским 
условима. Ученици саобраћајне струке су прикупили податке од Министарства 
унутрашњих послова и посетили АССШ како би од професора те установе добили 
неопходне информације. Ученици машинских занимања ће конструисати и израдити 
симулатор вожње. Одређени су наставници ментори као и задужени ученици. 

 Развијање критеријума за вредновање пројекта у настави у сарадњи са 

ученицима  

У циљу развијања критеријума оцењивања пројеката у настави, у базу пројектне наставе 
је додато још једно питање како би се наставници определили на који од три понуђена 
начина ће вредновати пројектне задатке. Питање гласи: 
Начин вредновања (оцењивања): 
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1. Сви ученици добијају исту оцену за крајњи резултат заједничког рада 
2. Сваки ученик добија индивидуалу оцену на основу процене знања после групног 

рада 
3. Сваки ученик добија две оцене: групну (групни учинак) и индивидуалну 

(проверено знање) 
Препорука је да се, увек када је могуће, изабере трећи начин, јер на тај начин се подстиче 
тимски рад и сарадња. 

 Реализовани, започети и планирани пројектни задаци за ову школску годину  
На основу увида и базу пројектне наставе реализовани, започети и планирани пројектни 
задаци за ову школску годинусу: 

1. " Youth and Reconciliation: Young People Can Change Something" . Млади и 
помирење: Млади могу донети пројекте– реализован, ментори Горица Пантелић и 
Наташа Цветић 

2. Примена математике у струци– реализација планирана за апил - јун 2021. године, 
менторГорица Пантелић 

3. Ходницима школе – реализација у току, ментори Јелена Митровић, Јелена Максић, 
и Виолета Грујић 

4. Симулатор вожње – реализација у току, ментори Ненад Кањевац, Јелена 
Митровић, Александар Здравковић, Игор Николић, Јасмина Лазин и Бранко 
Перовић  

 Изложба ученичких радова 
Прикупљени су радови ученика за постављање виртуелне изложбе на новом школском 
сајту. Прикупљени радови су постављени на сајт у облику галерије слика под називом 
“Пројектна настава – галерија ученичких радова”. Постављено је преко 80 слика и 
фотографија различитих пројектних задатака. 

 Подстицање ученичког предузетништва 
Кроз пројектне задатке ученици су развијали предузетнички дух од препознавања идеје, 
прихватања ризика и реализације пројеката. Једна од идеја је да се крене са већом 
производњом и продајом симулатор вожње, којег су наши ученици моделирали и 
израдили у школској радионици. У том пројектном задатку учествовало је 15 ученика, 
наставници наше школе и професори Академије струковних студија Шумадија. Урађена су 
два прототипа, један за потребе наше школе, а други за потребе АССШ. 

 Слабости и проблеми у функционисању Тима 
Било би корисно да се Тиму  додају нови чланови из области обраде дрвета, уметности, 
практичне наставе и друштвених наука, тј. да свако стручно веће има бар једног свог 
представника. Тада бисмо имали бољи увид у реализацију пројектне наставе и из тих 
области и лакше дошли до потребних информација и ученичких радова.  

Нереализоване активности: 

Све планиране активности су реализоване. 

Потреба за подршком:  

 

Одобрио: 

Помоћник  директора: 
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11.7.7. Извештај  Тима за промоцију и маркетинг школе 

 

Назив : Тим за промоцију и маркетинг 
Марковић Саша 
11 
7.7.2021. 

Руководилац: 

Број чланова: 

Датум подношења извештаја: 

 

 Састанци _________________: 

Током првог полугодишта школске 2020/2021.  реализовано је 3 састанка 
16.9.2020. и 11.11.2020 и 7.122020. године 
Током другог полугодишта реализована су два састанка 9.3.2021. и 11.5.2021. 

Реализоване активности: 

Од активности које су биле планиране за прво полугодиште школске 2020-2021 
,већина је реализована виртуелно,преко онлајн платформи због тренутне 
епидемиолошке ситуације у земњи и целом свету. 
Редовно су одржавани онлајн састанци Тима за промоцију .Разматран је и договорен  
предлог плана уписа за школску 2021-2022 . 
Реализовано је традиционално обележавање Октобарски свечаности са нашим 
побратимским школама кроз виртуелне састанке тако да се традиција и у оваквој 
ситуацији није прекинула. 
 Реализоване су и планиране изложбе и презентације ученичких радова у холу школе  
 Реализовано је и прикупљање података и  материјала за израду и ажурирање сајта 
школе 
Реализоване су и следеће активности 
 Сарадња са осталим тимовимана нивоу школе и Ученичким парламентом 
Консултације о предлогу мера за унапређивање квалитета рада школе 

Праћење реализације плана побољшања  
-за област 1.0 -  Програмирање, планирање и извештавање  увидом у упутство и 

извештај тима за обезбеђивање квалитета и развој школе 
Сарадња школе са локалним и  републичким електронским и писаним медијима 
Сарадња са  институцијама у граду и социјалним партнерима школе 
Учествовање у акцијама које се организују у граду 
Успостављање сарадње са другим школама у региону и републици 

Нереализоване активности: 

- Базар уџбеника. 
Хуманитарна акција – Књига на дар, за Децу без родитељског стaрања и Дом за стара 
лица 
Посета позоришту Јоаким Вујић 
Књижевно вече – престављање савремених крагујевачких писаца, у сарадњи са 
Народном библиотеком 
Сусрет са познатим спортистом – тема: 
Развијање спортског духа и фер- плеја 
Ликовна колонија, изложба Гружанска јесен у организацији ЦЗК Кнић 
Јубиларни шаховски турнирСлавко и Раћа 
Новогодишњесвечаности: 
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Март у Средњој стручној школи 
Прослава Дана школе 
Хуманитарни турнир у кошарци 
Отворена врата школе 
Концерти 
Посета позоришту Јоаким Вујић 
Обилазак основних школа у граду   
 - обилазак основних школа у региону 
- Субота у Средњој стручној школи 
              - посетео смака ОШ нашој школи 
             - Отворена врата школе 
               -презентације за родитеље осмака 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 

 

 

 

11.7.8. Извештај Тим за информаричку подршку 

Назив: Тим за информатичку подршку 

Руководилац: Николић Игор 

Број чланова:  7 

Датум подношења извештаја: 9.7.2021. 

 

 Састанци _______2______: 

2.9.2020., 20.11.2020. 

Реализоване активности: 

 Одржан је састанак тима 2.9.2021.  на коме је одабран вођа тима, подељена су 
задужења унутар тима.  

 Активирана платформа  Google Suite for Education у првој половини септембра. 

 Континуирано администрирање онлајн наставе преко платформе Google Suite for 
Education 

 Вршено је континуирано одржавање Гугл диска школе.  

 Континуирано је вршен саветодавни рад са колегама у вези коришћења софтвера 
и хардвера. 

 Континуирано одржавање сајта школе 

 Од октобра месеца сарадња са ГИЗ-ом рад у вези редизајна сајта школе (онлајн 
састанци, пројектни задатак, стална комуникација са компанијом која ради 
редизајн сајта, одабир материјала за сајт...). Нова верзија сајта школе постављена 
7.6.2021. 

 Континуиране консултације чланова тима око текућих проблема и дешавања  

 Администрирање и координација ЕсДневника 

 По потреби су обављане консултације са наставницима у вези коришћења 
ЕсДневника.  
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 Слање снимљених часова ради постављања на платформу РТС-а 

 Помоћ техничару за одржавање рачунарске опреме у одржавању техничке 
исправности ИТ опреме 

 Техничар за одржавање школске опреме повезао и умрежио школске зграде 
кроз пројекат „Израда интегралне  рачунарске мреже у ССШ“ 

 Уместо планираних интерних обука примене ИКТ у настави у циљу јачања 
капацитета наставника за онлајн наставу одржане три екстерне обуке (рад са Гугл 
учионицом, рад са Мајкрософт тимс платформом, рад са Мудл платформом) 

 Рад на ЈИСП систему Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, креирање недостајућих ЈОБ за ученике, рад на систему према 
пристиглим упутствима, мапирање планова, координација података са 
ЕсДневником 

Нереализоване активности: 

 

Потреба за подршком: 

Решавање инфраструктурних проблема, повећање броја рачунара у школи, обнављање 
информатичких кабинета 

Одобрио: 

 

 
 

11.7.9. Извештај Тима за каријерно вођење и саветовање 

 
 
Назив : Тим за каријено вођење и саветовање 

Сања Милојевић 
6 
23.8.2021. 

Руководилац: 

Бројчланова: 

Датум подношења извештаја: 

 

 Састанци: 

Једном месечно 

Реализоване активности: 

На првом састанку  тима за координатора је изабрана Сања Милојевић. Чланови су на 
истом састанку упознати са акционим планом тима и договорено је да се састанци 
тима одржавају једном  у два месеца. 
У сарадњи са Бизнис иновативним центром и Развојним бизнис центром рализовано 
је кариејрно информисање свих ученика 3. и 4. године завршних разреда које се 
односило на информисање ученика о наставку школовања, информисање ученика о 
конкурсима за упис на факултет. Реализовао је индивидуално каријерно вођење као и 
групно за све завршне разреде. Укупан број ученика 269 
На нивоу установе реализовано је тестирање ученика од стране РБЦ-а , повезали смо 
се послодавцима из заједнице и реализовали сусрете ученика са послодавцима, обуке 
на радном месту и учење на радном месту. 
Код ученика смо развили вештину за активно тражење посла и научили их да израђују 
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план управљања каријером. 
На крају групних и индивидуалних тестирања ученици су радили самоевалуацију 
У сарадњи са Tимом за дуално образовање ,израђена су документа за реализацију 
учења на радном месту. 
Координатор Сања Милојевић кроз пројекат DECIDE добила је техничку опрему за 
унапређење рада тима за КВиС. 
У оквиру пројекта DECIDE изабрана је невладина организација Инвентива која ће 
пратити рад тима годину дана и пружати неопходну подршку. 
Реализован је онлајн састанак са представницима ГИЗ –а и Инвентиве на ком смо 
разматрали и анализирали статусе и области КВиС –а младих и на основу њих 
разматрали предлоге плана рада тима. 
У месецу августу реализована је обука за чланове тима и наставнике  “KViS od škole do 
posla”.  

Нереализоване активности: 

Стручно усавршавање чланова тима на тему Каријерног вођење. 
Спровођење процедуре учења на радном месту  није реализована 

Потреба за подршком: 

 

 
 
 
11.7.10. Пројекти тим 

 
Назив : Пројектни тим 

Драгана Вучићевић 
7 
7.7.2021. 

Руководилац: 

Број чланова: 

Датум подношења извештаја: 

 

 Састанци:  

7.9.2010.; 9.11.2010. ; 25.1.2021. ; 10.5.2021. ; 5.7.2021. 

Реализоване активности: 

На првом састанку пројектног тима за координатора је изабрана Драгана Вучићевић. 
Чланови су на истом састанку упознати са акционим планом тима и договорено је да 
се састанци тима одржавају једном месечно у канцеларији педагога или канцеларији 
помоћника директора нове школе. 
Чланови тима су детаљно информисани о свим активностима на пројектима који се 
тренутно реализују у школи. Обавештени су да је један  пројекат на коме смо партнери 
и два пројекта на којима смо координатори продужени за годину.  
За пројекат ''Catch the date'' и ''Израда дневника компетенција за ученике и 
приручника за наставнике - менторе у VET школама'' договорено је да наредна 
активност буде у другој половини септембра. 
База података са докумнтацијом свих пројеката претходно реализованих тренутно се 
чува у папирној форми а за пројекте који се тренутно реализују постоји и у парирном и 
у електронском облику. 

Нереализоване активности: 
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Није формирана канцеларија пројектног тима и у ту сврху је договорено да се 
сва пројектна документација чува у канцеларији педагога школе, а да се састанци 
одржавају у канцеларији педагога или канцеларији помоћника директора нове школе. 

 

 
 
11.7.11. Извештај тима за дуално образовање 

 
Назив : Тим за дуално образовање 

Руководилац: Васиљевић Милица 

Број чланова:  

Датум подношења извештаја: 10.07.2021.год. 

 

 Састанци _________________: 

 Одржан је један састанак на почетку школске године због епидемиолошке ситуације 
(04.09.2020.год.) а током школске године по потреби се одржавају састанци тима. 
     

Реализоване активности: 

 На првом састанку који је одржан уз поштовање свих прописаних мера у циљу 

заштите од корона вируса формиран је тим за дуално образовање и предложен је и 

усвојен план рада тима за текућу школску годину. 

Поделом часова на наставнике на почетку школске 2020/2021 године одређени су  

наставници који предају образовним профилима који се школују по дуалном моделу и 

ти наставници ће пратити постигнућа ученика током читаве школске године. 

Размена искуства између наставника који предају ОП по дуалном моделу се врши 
на секторским већима а такође и током школске године појединачним разговорима 
између наставника. На почетку школске године наставници – координатори практичне 
наставе се упознају са начином извођења практичне наставе по компанијама. 

Због ситуације са COVID 19 практична наставе за дуалне профиле се реализује у 
само две компаније „VIVA Company D.O.O“ I „NIKOM D.O.O“ за смер – Механичар 
моторних возила. 

Током читаве школске године наставници – координатори практичне  прате поснућа 
ученика приликом обилазака ученика и у разговорима са инструкторима у компанији. 

Са представницима компаније „SIEMENS“ је одржан састанак на коме су исказали 
потребу за 7 ученика ОП Бравар-заваривач од 01.02.2021.год. Све потребне 
формалности су обављење само се очекује потписивање уговора са ученицима и 
њиховим родитељима. 

Од августа до децембра 2020. наставници наше школе су снимили  121 час за 
дуалне смерове за потребе онлине наставе који су постављани на РТС Планета 



127  

 

платформу. Часови су снимани и за теоријску и за  практичну наставу. 

У месецу јануару су чланови тима за дуално образовање обавили разговор са 
представницима компаније „UNIOR Components a.d.“ у вези потребе за 2 ученика 
смера ЦНЦ оператер.  

Стручно веће Шумарство и обрада дрвета, у сарадњи са руководством школе, 
активно ради на увођењу новог профила, што је један од главних циљева овог 
стручног већа.  

Срадња са руководством школе се реализује константно током целе школске 
године. 

У другом полугодишту су реализоване следеће активности: 
 Активности везане за завршни испит реализоване су у фебруару. На састанку са 

наставницима који предају завршним разредима по дуалном моделу и 
организаторима практичне наставе је договорено да се доставе листе са потребним 
материјалима, алатима и приборима потребним за реализацију завршног испита 
организаторима практичне наставе до договореног рока. 

У месецу априлу 7 ученика ОП Бравар-заваривач кренули су да практичну наставу 
обављају у  компанији „SIEMENS“ .  

Одржан је састанак са ауто сервисерима 27.05.2021. Састанку су присуствовали 
представници приватних ауто сервиса на локалном нивоу, представници привредне 
коморе Србије, представници Предузећа за путеве и представници школе. Тема 
састанка је била развијање и унапређивање сарадње и презентација закона о дуалном 
образовању.  

Закључак:  неопходно је покретање акције акредитације ауто сервиса и јавних 
предузећа, како би се ученицима омогућило учење кроз рад.  Уколико се приватни 
сектор и остале компаније не акредитују, ученици неће моћи обављати практичну 
наставу код њих. Са друге стране очекује се да привредна комора релаксира мере 
према компанијама. 

У јуну је одржан састанак са представницима компаније „MIND“ и ученицима наше 
школе смера бравар-заваривач. Представник компаније  „MIND“  Ана Рачић одржала 
је презентацију ученицима о раду фирме и позицијама на којима ученици у 
будућности могу да конкуришу за запослење. Састанку су присуствовали ученици,  
представници школе, тима за дуално образовање и наставници који предају у тим 
одељењима. 

Завршни испит за ОП по дуалном моделу: оператер машинске обраде, бравар-
заваривач, индустријски механичар и механичар моторних возила је протекао без 
проблема. Завршни испит је реализован од 07.06.2021.-11.07.2021.  

Уведен је нов образовни  профила Оператер за израду намештаја у подручју рада 
шумарства и обраде дрвета. 

Нереализоване активности: 

Активности везане за завршни испит нису реализоване у јануару због помереног 
зимског распуста . Активности су реализоване у фебруару.  

Због ситуације са корона вирусом нису реализовани обиласци компанија, посете 
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школама које образују ученика по дуалном образовању, као ни састанци са 
представницима ГИЗ-а у вези са дуалним образовањем. 

Није било стручног усавршавања у вези дуалног образовања. 

 

Потреба за подршком: 

Неопходан је сталан контакт са социјалним партнерима, односно какав профил 
будућег радника је потребан будућим послодавцима.  

 

Одобрио: 
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12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 
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12.1. Извештај о раду Савета родитеља    

 
Назив: Савет родитеља 

Руководилац: Јасмина Живановић 

Број чланова: 61 

Датум подношења извештаја: 8.7.2021. 

 Састанци  

14.9.2020., 8.4.2021. (он лајн састанак преко Гугл мита), 31.5.2021. 

Реализоване активности: 

У септембру су обављене предвиђене активности: 

 Конституисање Савета родитеља 

 Избор представника родитеља,  из редова Савета родитеља,  за члана Школског 
одбора 

 Избор члана и заменика за Локални савет родитеља 

 Избор представника родитеља,  из редова Савета родитеља  за чланове обавезних 
Тимова школе 

 Упознавање родитеља са кућним редом школе и са Протоколом поступања у 
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (изменама и 
допунама Правилника о Протоколу поступања установе у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање) 

 Упутством о поступању у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога 
у образовно – васпитним установама 

 Упознавање са Приручником „Ка сигурном и подстицајном школском окружењу“ 

  Упутству о мерама заштите здравља ученика и запослених  у основним и средњим 
школама 

 Извештавање Савета родитеља  о утрошку средстава прикупљених на име ђачког 
динара  у школској  2019/20. години  

 Разматрање предлога  износа ђачког динара за школску  2020/21. 

 Представљање Годишњег плана рада школе за школску  2020/21. 

 Избор осигуравајуће куће на основу приспелих понуда 

 Обавештавање  Савета родитеља  о  области  квалитета која се самовреднује у 
школској 2020/21. 

       Самовредновање  области квалитета: 
          2.0 Настава и учење  
          3.0 Образовна постигнућа 
       и самовредновање дигиталних капацитета школе 

  Избор представника  Савета родитеља за тим за самовредновање 
У реализацији активности су учествовали: директор,  ППС, председник Савета 
родитеља, координатор  рада Савета родитеља, одељењске старешине, представник 
тима за развојно планирање, вођа тима за самовредновање. 
Због пандемије изазване вирусом Ковид 19, и мерама које су биле прописане ради 
спречавања ширења исте, активности предвиђене за октобар, новембар и децембар 
нису реализоване у потпуности. 
На састанку Савета родитеља, одржаном 8.4.2021. (он лајн састанак преко Гугл мита) 
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реализована је већина активности предвиђених за октобар, новембар и децембар. 
У априлу су обављене предвиђене активности: 

 Упознавање са битним активностима у школи  и разговор о актуелним темама 
(упознавање са дописом МПНТР од 24.3.2021.) 

 Упознавање са успехом ученика на првом полугодишту  

 Обавештавање родитеља о приоритетима развојног плана  за школску 2020/21. 
 -Јачање дигиталних капацитета школе 
 -Побољшање информисаности родитеља/старатеља 
 -Развој међупредметних компетенција и предузетништва  
 -Јачање капацитета националног ресурс центра компетенција за целоживотно 
учење 

 Разматрање полугодишњег извештаја о реализацији приоритета Развојног плана 
школе за школску  2020/21. годину 

 Разматрање полугодишњег извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за 
школску  2020/21. годину  

 Најава анкетирања родитеља, области: 
2.0 Настава и учење  
3.0 Образовна постигнућа 
У реализацији активности су учествовали: директор, руководилац Стручног актива за 
развојно планирање, председник Савета родитеља, координатор  рада Савета 
родитеља, ППС (педагог школе), представник тима за развојно планирање, вођа 
тима за самовредновање. 

У мају су обављене активности: 

 Упознавање родитеља са  понудама у вези са организовањем матурске вечери 
ученика завршних разреда 

 Изјашњавање родитеља ученика завршних разреда из редова Савета родитеља о 
одржавању матурске вечери 

 Давање мишљења  Савета родитеља о стицању статуса ЈПОА Средње стручне школе 
за Обуку за рад на ЦНЦ стругу и ЦНЦ глодалици 

 Давање мишљења  Савета родитеља о стицању статуса ЈПОА Средње стручне школе 
за Обуку за заваривача 

 Самовредновање рада школе- анкетирање родитеља 

 Лазар Ђоковић испред Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац - презентација пројекта Важно 
је- систематска решења за младе, формирање Клуба родитеља у Крагујевцу  

 Осврт на досадашњи рад Савета родитеља и предлози за унапређење рада у 
наредној школској години 
У реализацији активности су учествовали: директор, председник Савета родитеља, 
координатор  рада Савета родитеља, координатор Центра за континуирано 
образовање одраслих, вођа тима за самовредновање. 

Нереализоване активности: 

 

Потреба за подршком: 

Како навести родитеље да у што већем броју присуствују састанцима и узму учешћа у 
раду? 

Одобрио: Синиша Којић 
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13. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
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13.1. Извештај о раду  педагопко –психолоошке службе 
 

Назив :Педагошко психолошка служба  

Руководилац: Сања Милојевић, Тања Минић, Оливера Првић Ерац, Тања Вукићевић 
до повратка Јелене Нешић са боловања 

Број чланова: 4 

Датум подношења извештаја: 28.6.2021. 

 

 Састанци: 

Чланови педагошко психолошке службе имали су редовно састанке – једном у 
две недеље, а по потреби и чешће у зависности од захтева посла. 

Реализоване активности: 

 
Педагошко психолошка служба је учествовала у припреми и израдила годишњи 

план рада школе, развојни  план, план самовредновања, индивидуални образовни  
план за ученике, оперативни план рада по комбинованом моделу наставе. Израђен је 
годишњи план рада стручних сарадника као и месечни планови  (за септембар, 
октoбар, новембра, децембар, јануар, фебруар, март, април, маји и јун) и планови 
сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја. 

На колегијумима је договарано о плану посете часовима, па је ускладу са 
договором током месеца новембра урађен план посете часовима и посећени су 
часови физичкoг васпитања, а током месеца априла посећени је мањи број од 
планираних, због епидемиолошке ситуације и болести сарадника. Током трајања 
наставе на даљину педагошко инструктивни рад реализован је преко google учионице 
са свим одељењским стрешинама, како током првог полугодишта, тако и током другог. 
Сарадници су били укључени свака у по 15 учионица. Предмет педагошко 
инструктивног рада био је преглед активности и реализација наставе на даљину. На 
Педагошком колегијуму и Наставничком већу изнети су резултати и запажања 
педагошко инструктивног рада, дате смернице за вођење и израду педагошке 
документације (израда глобалних планова, оперативних – месечних планова, 
припрема за часове, поштујући законску регулативу – уношење међупредметних 
компетенција и исхода у профилима где је то дефинисано). Током првог полугодишта 
стручни сарадници су посетили 6 часова наставе физичког васпитања и 2 часа за 
полагање лиценце, а током другог  12 часова, што је укупно  20 часова. (Запажања дата 
кроз посебан Извештај о педагошко-инструктивном раду) 

Комуникација са наставницима, помоћницима, члановима тимова, одвија се и 
преко google учионице Наставничка канцеларија и диска који обезбеђује довољно 
простора за педагошку документацију. Сарадници су формирали диск са свом 
неопходном документацијом за рад одељењских стрешина, који је подељен по 
фолдерима –областима и доступан одељењским старешинама свих одељења. Такође 
је урађена и истакнута сва неопходна документација за каријерно вођење и рад са 
ученицима којима је неопходна додатна подршка, односно који раде по посебном 
образовном индивидуалном плану. 

Током наставне године сарaдници су учествовали у континуираном праћењу  и 
подстицању напредовања ученика у развоју и учењу и пружању подршке током 
комбинованог модела наставе. Педагог школе Сања Милојевић радила је анализу 
успех и изостанака ученика на крају класификационих периода. 
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Стручни сарадници су пружали подршку наставницима и одељењским 
старешинама који имају старешинство по први пут, затим у раду са ученицима из 
друштвено осетљивих група, или раду у области дуалног образовања, као и 
саветовању у области индивидуализације васпитно образовног рада.  

У оквиру пружања подршке ученицима стипендију је добило 28 ученика наше 
школе ромске националности, остали облици подршке који су пружани ученицима 
током реализације комбинованог модела наставе дати су у посебном Извештају. 
(Извештај о пруженој подршци током реализације комбинованог модела наставе) 

Подршка је пружана и менторима за рад са наставницима приправницима, а 
педагог школе Сања Милојевић је и сву неопходну документацију истакла на google 
диску. Током године подршка је пружена 12 ментора и приправника. 

Посебан акценат стављен на подршку одељењским старешинама у раду са 
ученицима који изостају са наставе или имају проблема у поштовању правила кућног 
реда школе. Ученици су били укључени у појачан васпитни рад, како од стране 
одељењских старешина, тако и од стране стручних сараданика. Одељењским 
стрешинама пружана подршка у области комуникације са родитељима који се не 
придржавају законски дефинисаних обавеза или правила понашања родитеља у 
установи, као и са родитељима чија се деца образују по неком облику индивидуалног 
образовног плана. 

За одељењске старешине и наставнике који имају ученике по ИОП-у смернице и 
подршку у раду пружила је и Душанка Ћировић, координатор Мреже подршке 
инклузивном образовању.  

Настављена је сарадања са Центром за хранитељство у реализацији 
Индивидаулних планови активације за ученике који су у хранитељским породицама, а 
похађају нашу школу . 

На почетку школске године сарадници су подсетили ученике свих одељења првог 
разреда на правила понашања у школи и поступању установе у случајевима насиља.  У 
одељењима где је за то било потребе сарадници су одржали радионице или 
разговарали са ученицима на следеће теме: стереотипи, предрасуде, комуникација, 
толеранција, другарство, пријатељство, поштовање ауторитета и правила. 

Сарадници су присуствовали састанцима актива стручних сарадника Крагујевца (1 
састанак) и остварили сарaдњу са сарадницима основних школа у оквиру плана 
транзиције при упису ученика у средњу школу (са сарадницима основних школа Радоје 
Домановић, Станислав Сремчевић, Мома Станојловић, 21.окотбар и Милутин и 
Драгиња Тодоровић).  

Сарадници су скоро свакодневно приступали електронској евиденцији и изнели 
своја запжања о вођењу електронског дневника за сва одељења (61).  

Одржан је час по STEAM методама, у оквиру интернационалног пројекта „Catch 
the date“у којем учествује и наша школа, коме су присутвовали и стручни сарадници.  

Сарадници су учествовали на завршној онлајн конференцији пројекта 
„Међусекторска сигурносна мрежа за активно укључивање младих у хранитељским 
породицама“ у организацији Центра за породични смештај и усвојење Крагујевац у 
партнерству са Развојним бизнис центром Крагујевац и Удружењем Урадимо заједно. 
(Сања Милојевић) 

Састанку практичара  „Позитивно родитељство и заштита деце у случајевима 
висококонфликтних развода“ у оквиру пројекта „Позитивно родитељство“, 
организовано од стране Центра за права детета,  преко ЗООМ платформе учествовали 
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сарадници наше школе. (Сања Милојевић) 
Сарадници су узели учешће у фокус групи – омладински рад, преко ЗООМ 

апликације, у организацији истраживача Националне асоцијације практичара и 
практичарки омладинског рада (НАПОР). (Оливера Првић Ерац) 

Сарадници су присуствовали онлајн конференцији о безбедности деце, у 
организацији Тима Фондације Тијане Јурић, а који  је подржала Комора социјалне 
заштите и Завод за унапређење образовања и васпитања. 

Ученицима је прослеђено обавештење да се укључе у дигитални омладински клуб 
Лични развој и ти. 

У оквиру пројекта „Предузимање акције против дискриминације и нетолеранције 
према Ромима у Србији“ вршњачки едуктари су учествовали у инфо-кампу и одржали 
4 радионице са ученицима наше школе. 

Срадници, наставници грађанског и ученици учествују у пројекту „Безбедоносна 
култура младих“, под окриљем ОЕБСа у реализацији ЗВКОВ и Асоцијалције ДУГА. 

Сарадници су попунили упитник у оквиру пројекта „Социјална инклузија Рома и 
других осетљивих група 2019-2022“, у организацији Екуменске хуманитарне 
организације. Учествовали су и у истраживању Београдске отворене школе о 
каријерном вођењу и саветовању. 

У оквиру пројекта „Рана превенција“, стручни тим Саветовалишта за младе,  
одржао је предавање за ученике наше школе коме су присуствовали и стручни 
сарадници. 

Сарадници су присуствовали и сусрету – завршници семинара „Да нам 
антидискриминација буде инспирација“ , одржаном у Првој техничкој школи. 

У оквиру стручног усавршавања сви сардници су, заједно са осталим колегама, 
похађали обуку „Дигитализација школских процеса и активности / Microsoft Office 
365“. 

Тања Минић је присуствовала семинару „Да у школи другарство не боли – 
програм превенције вршњачког насиља“.  

Обуке, „Стратегије у раду са ученицима који показују проблема у понашању“ и 
„Обука за запослене - породично насиље“,  преко Националне платформе за 
превенцију насиља Чувам те прошли су сви сарадници. 

Почетком марта одржан је састанак са светником Маријом Башчаревић, коме су 
присуствовали сви сарадници, а тема је била рад Тима за заштиту ученика од 
занемривања, злостављања и насиља и неопходна документација (проверити тачан 
назив тима). 

Просветни саветник Драгана Оцокољић је почетком марта посетила школу у циљу 
пружања подршке при реализацији комбинованог модела и онлајн наставе. Смернице 
и препоруке добијене током разговора и кроз њен извештај имлементиране су у рад 
сарадника. 

Дан девојчица одржан је 22. априла 2021. године, када су одржане три сесије 
(представљање и разговор са запосленима компаније Nordeus, ромског бенда Pretty 
Loud, технолошке копманије HTEC Group), а учешће су узеле ученице наше школе.  
Сарадња са Екуменска  
Хуманитарна  
Организација 
Током недеље 
Аплицирано на пројекту „Учимо да живимо  
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заједно“ 
Сарадња са Екуменска  
Хуманитарна  
Организација 
Током недеље 
Аплицирано на пројекту „Учимо да живимо  
заједно“ 

У сарадња са Екуменска Хуманитарна Организација школа учествује у пројекту 
„Учимо да живимо заједно“.  

Сарадници су узели учешће у припреамњу и изради документације за Дигиталну 
школу. 

Сања Милојевић учествовала на онлајн састанку са РЕФ-ом поводом доделе 
стипендија ученицима ромске националности; као и на међународним састанцима у 
оквиру пројкета Академија дуланог образовања и Catch the date и учествовала у 
рализацији осталих активности предвиђених пројектима. 

 
На крају класификационих периода рађена анализа успеха и изостанака ученика и 

представљена на Педагошком колегијуму и Наставничком већу, а мере за побољшање 
разматране на одељењским и стручним већима. 

Упитник о квалитету онлајн наставе, прослеђен је ученицима, који су своја 
запажања о реализацији и организацији наставе попунили током априла месеца. 
Резултати су узети као смернице и препоруке за усмеравање наставе на даљину. 

Наставницима и одељењским старешинама пружана подршка у закључивању  
оцена, изради плана учења и пружању подршке учениицма. 

Учествовали су у раду тимова и других органа установе и предлагали мере за 
побољшање квалитета рада школе. Детаљни извештаји дати кроз рад тимова и других 
органа (педагошки колегијум, наставничко већа, одељењска већа).  

Сарадници су свакодневно извештавали о броју ковид позитивних ученика у 
одељењу, како би се предузеле даље мере у складу са препорукама Министарства. 

*** допунити активностима – усавршавање и шта смо још све радили  

Нереализоване активности: 

 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 

 

 

  



137  

 

 
 

13.2. Извештај библиотекара 
 
 

Назив : Школска библиотека 

Руководилац: Верослава Тодоровић 

Број чланова: 4 

Датум подношења извештаја: 24. 8.2021. 

 

 Састанци _________________: 

 
– Састанак библиотекара са активом наставника српског језика  - реализовано 

21.9.2020. 
– Сарадња са стручним активима – сваког последњег петка у месецу 

Сарадња са разредним старешинама  ради обавештавања о благовременом 
враћању књига реализовано, мај 2021. 

- Састанак са стручним већем – реализовано, набавка књига за одличне ученике 
и награде мај 2021. 
 

Реализоване активности: 

 
Текући послови реализовани су током целе школске године: 
Припрема за компјутеризацију књижног фонда – реализовано током октобра 
2020. 

       Сређивање оштећених књига  
       Рад на сређивању књижног фонда  
– Израда годишњег плана рада школске библиотеке – реализовано 28.9.2020. 
– Сређивање књижног фонда библиотеке – реализовано током септембра 2018. 
– Упознавање ученика првог разреда са школском библиотеком и књижним 

фондом и интезивно учлањавање ученика у библиотеку – реализовано током 
октобра 2020. 

– Праћење културних дешавања у граду поводом Октобарских свечаности – 
реализовано током октобра 2020. 

– Рад на промоцији новонабављених књига у школској библиотеци-упознавање 
ученика и професора са новим књигама реализовано током новембра 2020. 

– Организовање изложбе у просторијама школске библиотеке поводом школске 
славе Св. Саве – реализовано 27. 1. 2021. 

– Набавка књига после усвајања завршног рачуна школе и увида у материјално 
стање школе – реализовано од 7. 3. 2021. 

– Припреме за Дан школе – реализовано у току марта 2021. 
–   Израда опомена и обавештења за ученике који дугују књиге 
–   Сређивање пословне документације и израда завршног извештаја о раду 

библиотеке за школску 2020/2021. Годину 
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Нереализоване активности: 

 
Културни садржаји који укључују већи број ученика нису реализовани због 
актуелних мера у вези са пандемијом Ковида 19 
Посета књижевној вечери у Народној библиотеци – није реализовано у 
октобру, новембру, фебруару, марту и априлу 2021. због епидемијске ситуације 

- Литерарно вече у школској библиотеци у организацији секција школе - није 
реализовано због недостатка заинтерсованих наставника 

– Такмичење рецитатора – није реализовано јер се више не одржава на градским 
нивоу 

Потреба за подршком: 

             Током школске године имали смо подршку руководећих структура школе, 
стручних надзорника из Народне библиотеке као и Тимова за културу и промоцију 
школе         

Одобрио: 
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14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ    
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Назив : Секретар школе 

 
 
1.7.2021. године 

Руководилац: 

Број чланова: 

Датум подношења извештаја: 

 

 Састанци 3: 
 

 

Реализоване активности: 

 

- Закључени су уговори за одређене јавне набавке које спроводи Градска управа за 

заједничке послове као Тело за централизоване јавне набавке 

- Припремане су седнице за Школски одбор 

- Извршен је унос података у ЦРОСО 

- Извршен је унос података у нови Информациони систем Министарства  просвете 

ЈИСП 

- Урађена су решења за годишњи одмор за наставно  и ваннаставно особље 

- Урађен је План јавних набавки за 2021. годину 

- Реализовани су  послови у вези завршних и  матурских  испита 

- Урађена су решења о комисијама  за завршне, поправне и матурске испите 

- Реализован  је упис ученика у први разред за шк. 2021/2022. годину 

- Урађене су потврде о радном стажу за запослене који се бодују као технолошки 

вишак 

- Урађена су решења о запосленима који ће бити технолошки вишак за наредну 

школску годину 

- Урађена су решења о престанку радног односа због одласка у пензију 

Нереализовне активности: 

Нема 

Потеребе за подршком: 

Нема 

Одобрио: 

Помоћник  директора својим потписом верификује да је документу складу са 
смерницама за израду полугодишњег и годишњег рада установе. 
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15. ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ 
НАСТАВНИКА 
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Назив: Тим за професионални 
развој 

Тим за професионални развој 
1. Миловановић Сања 
2. Радовић Слободан 
3. Алексић Љупка 
4. Јовановић Марија 
5. Блаћанин Оливера 
6. Јелена Јанковић 

Вођа тима: Љупка Алексић 

Бројчланова: 6 

Датум подношења извештаја: 
8.7.2021. 

 

 Састанци_________________: 

Комуникација чланова Тима обавља се преко вибер групе, координаторка групе 
Марија Јовановић  
21.5. 2021. Састанак Тима 

Реализоване активности: 

 Организација семинара на тему јачање дигиталних компетенција наставника 

У сарадњи са ГИЗ пројектом организована су он лајн семинарi преко ОКЦ Бор  
7. Интернет учионица                                               52 * 32= 1664 
8. Дигитализација школских процеса и активности 

                                                                                     20 * 40 = 800 
9. О Мудлу путем Мудла – онлајн школа                     30 * 40 = 1200 
10. Дигитална учионица  
11. Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисану на 

исходе 
Семинари преко ЗУОВа по плану требали су да се реализују ове 
школске године али нису 

12. Наставници су сами организовали и слушали он лине семинаре 
Групни рад и интердисциплинарност са применом веб-алата 36 

                      Добра припрема за час – успешан час                                             32 

Он лине семинар „Ни црно ни бело“                          4* 24 =  96 
Веб алатима до интерактивне наставе,                       2*36  = 72 
Web2.0 алати и технологије у образовању                3 * 26 = 78  

„ Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у 
понашању“                                                                                4*16 = 64 

„ Обука за запослене – породично насиље“             4*16 = 64 

 Интерно усавршавање наставника у оквиру стручних већа за израду и примену 

ИОП-а, Примена ИОП-а у пракси - одржала је на позив наше школе Душанка 

Ћировић, психолог, члан Мреже подршке инклузивном образовању, 22.10.2020. 

од 11 до 12:30.  

                                                                                                              26 * 1 = 26 

 Психолошко – педагошка служба је отворена за сва питања у вези евиденције и 

ажурирања података о ученицима који прате наставу по индивидуалним, ИОП 1 

или ИОП 2 програму. Све одељењске старешине који имају ученике по ИОПу, 

организиовали су одељењска већа где су се нови наставници упознали са 

поступком писања планова и вођењем документације. 

 Усавршавање наставника из области Настава и учење. Образовна постигнућа 
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ученика Организација обуке начин праћења образовних постигнућа ученика, у 

оквиру он лине семинара „Интернет учионица“ учесници су оспособљени за 

коришћење Гугл учионице за подршку заједничког учења како би ученици у 

групи решавали проблеме и креирали дигиталне образовне садржаје. 

Коришћење дигиталних алатки за сумативну и формативну процену напретка 

ученика.          

 Сарадња са Центром за образовање,  
5. „Савремена настава Грађанског васпитања, усмерена на развој ученичких 

компетенција“, кат.бр. 271. 
2 * 8 =  8 

6. "Да у школи другарство не боли - програм превенције вршњачког насиља", 
каталошки број 20, семинар је као нереализован од школске 2019/20  
реализован 3.10. са свим мерама за сузбијање ковида.                                                              
-                                                                                               24 * 8 = 192 

7. „Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави 
математике“,                                                                         1 * 32 =32 

8. „Рад по ИОП-у 3 – примери из праксе“                          2 * 2 = 4 
9. „Како до интерактивног софтвера у настави“,             16 * 5 = 90 
10. „Teded и друге платформе које наставници и ученици бесплатно могу да 

користе у настави“                                                               2 * 2 = 4 
11. „Настава на даљину у средњој школи – криза ил изазов за развој и 

напредовање“                                                                      5 * 2 = 10 
12. „Могући облици индивидуалног рада ученика у онлајн настави – примери из 

праксе“                                                                              7 * 2= 14 
13.  "Превладавање стреса методама когнитивно - бихејвиоралне 

психотерапије"                                                              8 * 2 = 16 
14. "Алтарнетивни погон моторних возила", планирали смо са центром да се 

овај семинар реализује почетком јуна, - семинар није реализован 
                                                                                    

 

У школи се ове године следећи пројекти: 

1. RYCO, Горица Пантелић, Јасмина Чобановић и Наташа Цветић       - 30 

2. Мост математике – тимско такмичење ученика средњих школа- Точак 

 Ивана Радевић, Снежана Трифуновић, Радомир Брзаковић, и Наташа 

Цветић                                                                                                              - 40 

3. Пројекат „Cath the day“  међународни пројекат Драгана Вучићевић, Дина 

Вукајлић, Ивана Манојловић, Оливера Блаћанин, Игор николић, Милан 

Габарић, Александар Здравковић, Весна Савић, Марица Живановић Пољо, 

Слободан Стефановић, Невена Костић, Снежана Трифуновић, Горица 

Пантелић, Ивана Радевић, Сања Милојевић.                                       - 180 

4. Дневник компетенција, Драгана Вучићевић, Дина Вукајловић, Сања 

Милојевић                                                                                                      - 40 
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5. Common Culture for Europe, Драгана Вучићевић, Дина Вукајловић, Сања 

Милојевић, Биљана Миловановић  и Маја Тодоривић.                    - 60 

Настављамо са радом и усавршавањем наставника у другом полугодишту школске 

године. 

На програму су Зимски дани просветних радника, наставници се пријављују. 

1. Администратирање сајта                                                                                 - 20 

2. Администрирање гугл                                                                                        -20 

3. Selfi – 83 наставника                                                                              1 * 83 = 83 

 

За школску 2020/2021 наставници Средње стручне школе остварили су бодове 

стручног усавршавања 

Интерног – 659 

 

Екстерног – 4194 

4194/190 = 22.07 број интерних сати по наставнику.  

План је испуњен 20 бодова на годишњем нивоу за петогодишњи циклус. 

 

Збир ∑  659+4116 =4853бода 

 

 Нереализоване активности 

Нема реализације и евалуације угледно – огледних часова 
Студијске посете социјалним партнерима нису реализоване 
Излагање са стручних усавршавања  у оквиру Стручних већа 

Потреба за подршком: 

Користимо информатичку подршку 
Психочошко – педагошка служба 
 

Одобрио: 
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16. РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТ 
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16.1. СЕКЦИЈЕ 

 
 

 
Рецитаторска секција 
 
 

Назив:  Рецитаторска секција 

Руководилац:  Maja Toдоровић и Вишња Бутулија 

Број чланова:  6 

Датум подношења извештаја:  8.6. 2021. године 

 

 Састанци: 

У оквиру рада Рецитаторске секције укупно је одржано 18 састанака (два у септембру, 
два у октобру, четири у новембру, два у децембру, четири у јануару, два у фебруару, 
један у марту, један у априлу). Чланови секције су најчешће  били ангажовани у 
новембру, децембру и јануару, због припремања Светосавсе академије поводом 
школске славе Светог Саве. 

Реализоване активности: 

Након доношења плана рада, у септембру је одржан први састанак на којем су 
заинтересовани ученици добили задужења у складу са планом рада секције. Ученици 
су радили акценатске вежбе, вежбе интонације и ритма. 
У октобру су одржане две радионице читања песама по избору ученика и рецитовања 
родољубиве поезије. Радили смо и на техикама учења песама напамет и јасноћи и 
гласноћи изговора. 
У новембру смо радили на савладавању треме у јавним наступима. Ученици су 
вежбали рецитовање елегија, а одабрали смо и материјал за прославу школске славе 
Светог Саве. 
Децембар и јануар су били резервисани за увежбавање садржаја за прославу 
Савиндана и сценски наступ. Одржана је и генерална проба. Због епидемиолошке 
ситуације рецитал је снимљен и приказан онлајн, 27.1.2021. године. 
У фебруару су одржана два састанка, и на оба смо радили вежбе визуелног контакта, 
мимике и гестикулације, јер планирани одлазак на песничко вече није могао бити 
реализован због неповољне епидемиолошке ситуације. 
У марту је одржан само један састанак и на њему смо слушали  аудио-касете 
са интерпретацијом Преверове  поезије и водили дискусију на тему начина 
интерпретације песама, а одабране су и песме којима ћемо се представити на 
општинском рецитаторском такмичењу. 
У априлу је одржан један састанак на којем смо разговарали о раду секције и 
постигнутим резултатима на општинском рецитаторском такмичењу, на којем су  
ученице: Сара Миленковић (прво место), Миона Антанасковић (друго место) и Сенка 
Симовић (треће место), оствариле завидан успех. Менторке су биле професорке Маја 
Тодоровић, Катарина Којић и Нада Петровић. 
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Нереализоване активности: 

План Рецитаторке  секције у школској 2020/21. није у потпуности остварен због 
епидемије ковида 19 и одржавања наставе на даљину. Планиране неостварене 
активности су: одлазак на песничко вече, гледање позоришног дела, одлазак у 
биоскоп и разговор о разлици између представе и филма и учествовање у припреми 
извештаја. 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 

 

 

Секција Мост математике 

 

Назив: МОСТ МАТЕМАТИКЕ 

Реализатори: Цветић Наташа,Трифуновић Снежана,Радовић Ивана,Радомир Брзаковић 

Број чланова:  4 

Датум подношења извештаја: 9.7.2021. 

 

 Састанци ____18_________: 

 

Реализоване активности: 

 Формирана је секција, договорен термин за рад, план рада тимова(овогодишња 
тема пројектног задатка је ТОЧАК). 

 Формиран је тим ученика (Димитрије Арсенијевић,Ђорђе Ђорђевић, Илија 
Миливојевић, Илија Ђокић, Ђорђе Петрић,Сара Вујовић,Милица Ђорђевић, 
Јована Васиљевић, ученици другог разреда, Александар Десивојевић и Данијел 
Маријоковић,ученици трећег разреда). 

 Одржана је промоција такмичења у  Скупштини града Београда,којој је 
присусвовала Наташа Цветић. 

 Одржано је 18.састанка на којима су дорађивани пројекти и такмичари упознати 
са овогодишњим правилима такмичења и начином бодовања 

 Пријем такмичара од стране директора школе Синише којића у циљу договора о 
реализацији промоције такмичења у Средњој стручној школи и шире. 

 Ажурирана фб стараница ССС-Мост математике,као и онлајн састанци 

 Презентован је прошлогодишњи успех на Brainz телевизији 

 Такмичење ће бити on-line и то само пројектни радови ученика. 

 Пројекат је дорађен у складу са новим правилима такмичења. Регионално 
такмичење ће бити  одржано 19.3. презентовањем пројеката који је  
документован у облику мини-филма. 

 Формиран је пројектни задатак-математичка бајка о Точковиду која је 
представљена у оквиру сегмената такмичења.Рад је подељен на Youtube каналу 
и постигао је запажен успех,који се мери са више од стотину лајкова 

 Финални круг такмичења је одрђан у ОШ Трећи крагујјевачки батаљон почетком 
јуна месеца,где су ученици и ментори презентовали рад. 
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 Рад је похваљен од стране удружења грађана Млади математичар и освојио је 
прву награду у категорији средњих стручних школа. 

 Ученицима су додељене дипломе за изузетне креативне способности и ИКТ 
вештине. 

 Ученици су освојили похвалу од стране директора школе .Вођа тима је примио 
награду испред тима и стручног већа наставника математике и рачунарства и 
информатике на свечаној седници Наставничког већа. 

Нереализоване активности: 

Мање интересовање за такмичење су исказали ученици првог и четвртог 
разреда. Епидемиолошка ситуација је условила мањи број састанака. 

Потреба за подршком: 

-опремање кабинета број 29 у старој школи због снимања емисије о такмичењу 
(Brainz телевизија) 

Одобрио: 

Ивана Радовић 

 
 
 

 
Одбојкашка секција 

Назив: одбојкашка секција 

Руководилац: Снежа Костић 

Број чланова:  

Датум подношења извештаја: 09.07.2021 
 

 Састанци: 
 

Реализоване активности: 

Тренинзи нису одржавани због короне. Такмичења нису одржавана. 

 

Нереализоване активности: 

 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 

Ивана Радовић 
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Кошаркашка секција 

Назив: кошаркашка секција 

Руководилац: Цмиљанић Милош 

Број чланова:  

Датум подношења извештаја: 09.07.2021 
 

 Састанци: 
 

Реализоване активности: 

Тренинзи нису одржавани због короне. Такмичење на општинском нивоу је одржано у 

мају, и остварено је друго место у мушкој конкуренцији. 

Нереализоване активности: 

 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 

Ивана Радовић 

 

 Атлетска секција 

Назив: Атлетска секција 

Руководилац: Стеван Филиповић 

Број чланова:  

Датум подношења извештаја: 09.07.2021 
 

 Састанци: 
 

Реализоване активности: 

Учешће на општинском такмичењу 15.10.2020 

Ученици 4/10 Лазар Гојковић и Александар Крстић остварили су четврта места на 100 и 

1000м. 

Тренинзи секције нису одржавани због короне 

Нереализоване активности: 

 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 

Ивана Радовић 

 

 

  



150  

 

Фудбалска секција 

Назив: фудбалска секција(девојчице) 

Руководилац: Марија Пауновић 

Број чланова:  

Датум подношења извештаја: 09.07.2021 
 

 Састанци: 
 

Реализоване активности: 

Тренинзи нису одржавани због короне, а женска фудбалска екипа је заузела 

четврто место у републици. 

 

Нереализоване активности: 

 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 

Ивана Радовић 

 

 

Назив: фудбалска секција(дечаци) 

Руководилац: Срећко Отовић 

Број чланова:  

Датум подношења извештаја: 09.07.2021 
 

 Састанци: 
 

Реализоване активности: 

Тренинзи нису одржавани због короне. Такмчење на општинском нивоу је одржано у 

мају, и остварено је друго место. 

 

Нереализоване активности: 

 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 

Ивана Радовић 
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Пливачка секција 

Назив: Пливачка секција 

Руководилац: Ћорће Антић 

Број чланова:  

Датум подношења извештаја: 09.07.2021 
 

 Састанци: 
 

Реализоване активности: 

Тренинзи нису одржавани због короне. Ученик Филип Петровић је освојио четврто 

место на Републичком такмичењу у дисциплини 100 метара краул, ученик Богдан 

Милојевић освојио 6 место у дисциплини 100 метара леђно. 

Нереализоване активности: 

 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 

Ивана Радовић 

 

 

 

Рукометна секција - Тренинзи нису одржавани због короне 

 

 

 

Стонотенисерска секција - Тренинзи нису одржавани због короне 

 
Секција ''Креативна радионица'' – није реализована због короне 

 

Драмска секција – није реализована због короне 
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Извештај рада секције за безбедност саобраћаја 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Назив :  Секција за безбедност саобраћаја  
Дејан Љубисављевић 
8 
05.07.2021 

Руководилац:  

Број чланова:  

Датум подношења извештаја: 

Састанци: 

Секције за безбедност саобраћаја Средње стручне  школе окупља све ученике заинтересоване 
за часове безбедности саобраћаја и учествовање на школском такмичењу. Часови су се 
одржавали петком у периоду од 14:35 до 15:05 часова у просторијама нове школе. 

Реализоване активности: 

Формирана је почетком школске године ангажовањем старих и пријемом нових 
чланова. План активности није реализован због епидимиолошких мера али су активносити  
усмерене на прављење  паноа за наставу и уређење кабинета. У другом полугодишту нису 
реализоване активност због епидимиолошких мера али било је активности на полигону у вези 
припреме учила за завршни испит код возача. 

Нереализоване активности: 

Активности се преносе на наредну школску годину 

Потреба за подршком: 

/ 
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17. ИЗВЕШТАЈ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
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Назив:  Ученички парламент 
Стевановић Сања, Костић Невена 
124 ученика 
10.07.2021. 

 Mентори:  

 Број чланова:  

 Датум подношења извештаја:  

 Састанци:  

17.09.;19.10.;10.11.;20.11.;3.12.;9.4.;27.4;27.5.;4.6.;11.6.; 

Реализоване активности: 

На самом почетку школске 2020/2021. године формиран је нови сазив Ученичког 
парламента  са новим представницима ученика свих  разреда. Изабрана је 
председница Парламента Мина Јеремић II8, потпредседник Никола Марковић IV3 и 
записничар Јована Милановић III8. Прве активности подразумевале су разговор о 
мерама смањења ризика уноса корона вируса у школску средину, затим основно 
упознавање са Акционим планом Ученичког парламента за ову школску годину, 
руководиоцима Ученичког парламента, основним документима школе – (ГПРШ, РПШ) 
и изабраним областима самовредновања за школску 2020/2021. (2.0.Настава и учење 
и 3.0 Образовна постигнућа ученика). Ученици су упознати са Протоколом поступања у 
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (изменама и допунама 
Правилника) и са Упутством о поступању у случају сумње или сазнања о присутству и 
коришћењу дрога у образовно-васпитним установама. Одређени су представници 
Ученичког парламента за Школски одбор – Лука Благојевић 4/6, и Никола Марковић 
4/3,  затим представник за Стручни актив за развојно планирање Никола Станковић 
2/8, као и за Тим за самовредновање, Данијел Маријоковић. 

Одмах по почетку наставне године Ученички парламент је организовао базар 
половних уџбеника и то се званично води као прва активност новоформираног 
парламента. 

 Представници Парламента су 15.09. присуствовали састанку са  помоћником 

градоначелника за омладину и сарадњу са Универзитетом Стефаном Јовановићем у 

Скупштини града (формирање Савета за младе, израда Стратегије за младе на 

локалном нивоу). 

Парламент је 25.9. покренуо иницијативу за прикључење хуманитарној акцији 

за малу Мињу. 

         У оквиру пројекта «Рана превенција» у школи су одржана предавања (24.9. и 
23.10.) на тему планирања породице, контрацепције, адолесцентне трудноће, 
разликовање љубави од заљубљености, и др., којима су присуствовали ученици 
Средње стручне школе. Предавачи су били др Мирјана Арсенијевић, психолог 
Александра Јоксић и нутрициониста Сандра Карановић. 
        У организацији Црвеног крста из Крагујевца реализована је вршњачка радионица 

на тему «Трговина људима». Као активност Ученичког парламента, организацију су 

спровели Јелена Нешић-психолог, као и Тања Минић и Сања Стевановић, испред 

Парламента. Презентацији су присуствовала два одељења првог и другог разреда, са 

циљем подизања свести о трговини људима. На тај начин обележен је Европски дан 

борбе против трговине људима.  

        Пројекат «Безбедоносна култура у свету младих» (Security culture in the youth 
world), подржан је од стране Организације за европску безбедност и сарадњу (OEBS), а 
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који спроводе Асоцијација Дуга и Завод за вредновање квалитета образовања и 
васпитања. Циљ програма је упознавање са појмом безбедоносне културе, врстама 
насиља и манифестацијом насиља, ради побољшања благостања средњошколаца. 
Делегирани су ученици који ће након обуке бити вршњачки едукатори. На нивоу 
школе делегирани су и Тања Минић, педагог, Оља Ерац Првић, психолог, Снежа 
Крстић, наставник, и Весна Марковић, наставник, сви као чланови Тима. 
         Пројекат USAID-a за одговорну власт и град Крагујевац (партиципативно 
буџетирање) омогућили су ученицима крагујевачких средњих школа да дефинишу 
пројекте које сматрају важним за унапређење услова рада и боравка у школама, да о 
предлозима гласају сви ученици и да на тај начин бирају пројекте које сматрају 
најпотребнијим. Резултати гласања су послати градској управи на разматрање и 
укључивање пројеката у буџет. Парламент је спровео кампању за информисање 
ученика о овој иницијативи. Такође, представници  Парламента су били укључени у 
процес одлучивања о начину прикупљања предлога, формулисања истих, начину 
гласања и представљању резултата гласања ученицима на друштвеним мрежама.  
             Представници Парламента су путем вибер групе упознати са предстојећим 
пројектом « Активни млади грађани за одрживи развој у региону ЦЕИ и ЈЈИ», чији 
је циљ подизање свести средњошколаца  о Агенди УН 2030 и њеним циљевима 
одрживог развоја (у току зимског распуста). 
          Као и сваке школске године, Црвени крст организује добровољно давање крви. У 
нашој школи одржано је мотивационо предавање на ту тему, волонтера Црвеног 
крста, у сарадњи са Парламентом.  
          Представници Парламента су учествовали уређењу школског дворишта, када је 
12.4.2021. организована садња 60 садница белог јасена у дворишту Средње стручне 
школе. 
          Мина Јеремић је 27.5.2021. примила захвалницу у име Парламента Средње 
стручне школе у Свечаном салону у Градској управи, поводом ангажовања Парламента 
на пројекту USAID-a за одговорну власт и град Крагујевац. 
          Ученик Данијел Маријоковић је испред Парламента сарађивао са Тимом за 
самовредновање и извештавао о резултатима самовредновања и предлозима мера за 
унапређивање квалитета рада школе. 
          Ученички парламент је био укључен у организацију прославе матурске вечери, 
када је на седницама Парламента изабран хотел и бенд за ову прилику. 
           Ученички парламент је узео учешће у уређењу и одржавању школског 
инвентара, уређивали су паное и огласну таблу. 

Нереализоване активности: 

Учешће у Октобарским свечаностима 
Пошумљавање дела спомен-парка Шумарице 

Организовање једнодневног наградног излета за ученике са истакнутим постигнућима 

у школској заједници 

Пошумљавање дела спомен-парка Шумарице 

Ваннаставно разглашавање информативног и музичког програма у школи 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 
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18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 
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Назив: Центар за континуирано образовање одраслих 

Руководилац: Александра Митровић 

Број чланова: 2 

Датум подношења извештаја: 8.7.2021. 

 

 Састанци  

Два пута недељно 

Реализоване активности: 

У септембру су обављене предвиђене активности: 

 Постављање презентације Центра на сајту школе 

 Успостављање сарадње са стручним школама у региону 

 Повезивање са компанијама 
 
У реализацији активности су учествовали: координатор центра за континуирано 
образовање одраслих, помоћник директора задужен за рад центра за континуирано 
образовање одраслих, андрагог који ради у  центру за континуирано образовање 
одраслих. 
 

У октобру су обављене  активности: 

 Обука за стицање андрагошких компетенција пет наставника наше школе у 
оквиру пројекта DECIDE (GIZ) 

 Састанак са представницима ГИЗ-а, локалне управе и привреде у вези са 
пројектом DECIDE 

 Склапање и потписивање уговора са потражиоцима обука, предавачима 

 Израда понуде самофинансирајућих обука за грађанство 

 Праћење позива за учешће на пројектима за образовање одраслих  
 

У новембру су обављене предвиђене активности: 

 Организовање и праћење обука у оквиру програма „Е2Е Знањем до посла: развој 
вештина младих и јавно-приватно партнерство у Србији- 2.фаза“ (РБЦ- 
заваривачи и ЦНЦ оператери) 

 Прпрема доказа о испуњености услова (простор, потребну опрему и средства, 
број стручних лица која ће бити ангажована за извођење конкретне активности 
образовања одраслих) 

 Рад на стицању статуса овлашћеног извођача акредитованих обука  

 Формирање базе социјалних партнера Центра 

 Повезивање са компанијама 
 

У реализацији активности су учествовали: координатор центра за континуирано 
образовање одраслих, помоћник директора задужен за рад центра за континуирано 
образовање одраслих 

У децембру су обављене предвиђене активности: 

 Склапање и потписивање уговора са потражиоцима обука, подизвођачима, 
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предавачима  

 Израда понуде самофинансирајућих обука за грађанство 

 Успостављање сарадње са стручним школама у региону 

У реализацији активности су учествовали: координатор центра за континуирано 
образовање одраслих, помоћник директора задужен за рад центра за континуирано 
образовање одраслих  

У јануару су обављене предвиђене активности: 
 

 Израда понуде самофинансирајућих обука за грађанство 

 Успостављање сарадње са стручним школама у региону 

 Организовање и праћење обука у оквиру програма „Е2Е Знањем до посла: развој 

вештина младих и јавно-приватно партнерство у Србији- 2.фаза“ (РБЦ- Орион-

оператер алу туба, оператер штампе, помоћни оператер ЦНЦ машина) 

У реализацији активности су учествовали: координатор центра за континуирано 
образовање одраслих, помоћник директора задужен за рад центра за континуирано 
образовање одраслих  
 
У фебруару су обављене предвиђене активности: 

 Израда наставног материјала за програм обуке за ЦНЦ струг и глодалицу 

 Праћење и испитивање потреба за обукама 

 Праћење позива за учешће на пројектима за образовање одраслих (позив за 
Регионални челенџ фонд) 

 
У реализацији активности су учествовали: координатор центра за континуирано 
образовање одраслих, помоћник директора задужен за рад центра за континуирано 
образовање одраслих 

У марту су обављене предвиђене активности: 

 Успостављање система за мониторинг и евалуацију Центра 

 Анализа актуелног стања и превазилажење потенцијалних проблема 

 Успостављање сарадње са компанијама за рад на Регионалном челенџ фонду 

У реализацији активности су учествовали: координатор центра за континуирано 
образовање одраслих, помоћник директора задужен за рад центра за континуирано 
образовање одраслих и директор 

 

У априлу су обављене предвиђене активности: 

 Потписан Меморандум о разумевању за потребе Регионалног челенџ фонда 
(АММ, Сименс, Униор Компонентс, Горење МДМ, Вакер Нојсон) 

 Успостављање сарадње са школама у окружењу – Техничка школа у Пожеги 
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 Радионица за представљање Методологије за развој програма обуке заснованих 
на стандарду квалификације 

 Организовање и праћење обука у оквиру програма „Е2Е Знањем до посла: развој 
вештина младих и јавно-приватно партнерство у Србији- 2.фаза“ (РБЦ- ЕУРО ХИТ, 
заваривачи) 

 Поднета Изјава о заинтересованости за Регионални челенџ фонд 

У реализацији активности су учествовали: координатор центра за континуирано 
образовање одраслих, помоћник директора задужен за рад центра за континуирано 
образовање одраслих и директор 

У мају су обављене предвиђене активности: 

 Сарадња са представницима МПНР, АЗК и ЗУОВ на акредитацији школе за ЈПОА 

 Припремне активности за акредитацију школе за ЈПОА 

 Праћење и испитивање потреба за обукама 

 Састанак Локалног дијалога o запошљавању младих 

 Организовање и праћење обука у оквиру програма „Е2Е Знањем до посла: развој 
вештина младих и јавно-приватно партнерство у Србији- 2.фаза“ (БИПС- N&G 
метал-асистент оператера на  ЦНЦ машини) 

У реализацији активности су учествовали: координатор центра за континуирано 
образовање одраслих, помоћник директора задужен за рад центра за континуирано 
образовање одраслих 

У јуну су обављене предвиђене активности: 

 Представљање Центра у медијима и на друштвеним мрежама школе 

 Почео са радом нови сајт школе са новим садржајем за представљање Центра 

 Добијања мишљења Наставничког већа о стицању статуса ЈПОА ОО 

 Добијања мишљења Савета родитеља о стицању статуса ЈПОА ОО 

 Доношење одлуке Школског одбора о стицању статуса ЈПОА ОО 

 Попуњавање пуног предлога пројекта за Регионални челенџ фонд 

 Организовање и праћење обука у оквиру програма „Е2Е Знањем до посла: развој 
вештина младих и јавно-приватно партнерство у Србији- 2.фаза“ (РБЦ- Сименс 
мобилити, заваривачи) 

 Организовање и праћење обука у оквиру програма „Е2Е Знањем до посла: развој 
вештина младих и јавно-приватно партнерство у Србији- 2.фаза“ (РБЦ- АММ, 
заваривачи) 

У реализацији активности су учествовали: координатор центра за континуирано 
образовање одраслих, помоћник директора задужен за рад центра за континуирано 
образовање одраслих 

У јулу су обављене предвиђене активности: 

 Организовање и праћење обука у оквиру програма „Е2Е Знањем до посла: развој 
вештина младих и јавно-приватно партнерство у Србији- 2.фаза“ (РБЦ- Сименс 
мобилити, заваривачи) 

 Организовање и праћење обука у оквиру програма „Е2Е Знањем до посла: развој 
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вештина младих и јавно-приватно партнерство у Србији- 2.фаза“ (РБЦ- АММ, 
заваривачи) 

 Радионице за креирање Програма обука  

 Анализа актуелног стања и превазилажење потенцијалних проблема 

 Поднет пун предлог пројекта за Регионални челенџ фонд 

 
У реализацији активности су учествовали: координатор центра за континуирано 
образовање одраслих, помоћник директора задужен за рад центра за континуирано 
образовање одраслих и директор 

 

Нереализоване активности: 

Активност:  

 подношење захтева за издавање одобрења за стицање статуса ЈПОА ОО - није 

реализована у децембру због усклађивања са временском динамиком пројекта 

DECIDE. Извршене су све припремне активности за подношење овог захтева. 

 израда рекламног материјала – није реализована у јануару због ситуације са 

пандемијом Ковида 19 

 

Потреба за подршком: 

 

Одобрио: 

Јасмина Живановић 

 
 

 

_______ 2021.                                         Предсдник школског одбора  

Крагујевац                                                     Бранко Перовић 
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