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ИЗВЕШТАЈ О МОДЕЛИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ
Помоћници директора: Зоран Николић и Тамара Ускоковић
Пре почетка наставе у школској 2021/2022 години школа је, дописом Министарства просвете број 601-00-00031/2021-15 од 25.08.2021.
године, добила Стручно упутство за организацију образовно васпитног рада у средњој школи у школској 2021/2022. години.
На основу овога упутства и у складу са прилозима уз упутство направљен је Оперативни план рада за реализацију образовно-васпитног
рада у школској 2021/2022. години који је усвојен 27.08.2021. године на Тиму за квалитет као и на Педагошком колегијуму. Потом је овај
план прослеђен Школској управи на сагласност. По добијању сагласности овај план је уграђен и у Годишњи план рада школе за 2021/2022
годину.
Оперативни план рада за школску 2021/2022 годину садржао је следеће елементе:
- Анализу просторних капацитети школе и припремљеност за рад
- Анализу припремљености школе за реализацију наставе на даљину преко изабране платформе
- Моделе реализације наставе и учења у школској 2021/2022. години
Оперативним планом рада предвиђена су три модела организације:
- Настава и учење у школи кроз непосредан рад – I модел
- Комбиновање наставе и учења у школи и учења на даљину – II модел
- Настава и учење на даљину – III модел
Школа врши промену модела реализације наставе и учења на основу одлуке Тима за школе, односно на основу обавештења добијеног од
Школске управе. О промени модела реализације наставе школа обавештава ученике, родитеље/ старатеље / друге законске заступнике и
запослене, петком најкасније до 12 часова за наредну недељу наставе.
У складу са упутствима све одељењске старешине су сваког радног дана попуњавале онлајн упитник за своје одељење где се уносио број
новооболелих ученика по групама као и број тренутно активних случајева у групи. Помоћници директора су на основи појединачних
упитника правили свакодневни извештај на нивоу школе а тај извештај свакога јутра слали Институту за јавно здравље-Крагујевац. Поред
овога сваке среде до 10:00 сати правио се збирни недељни извештај за потребе МПНТР-а, где су поред ученика попуњавани и подаци о
новооболелим запосленим.
На овај начин сваког дана се могла сагледати тренутна епидемиолошка ситуација у школи како би се правовремено реаговало и извршила
промена модела наставе на нивоу одељења односно групе ученика у одељењу.
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Почетак
модела

Крај модела

1 недеља
2 недеља
3 недеља
4 недеља
7 недеља
11 недеља
11 недеља
18 недеља
21 недеља
21 недеља

1 недеља
2 недеља
3 недеља
6 недеља
10 недеља
11 недеља
17 недеља
20 недеља
21 недеља
37 недеља

Почетни датум / Крајњи
датум

Примењен модел наставе

Број наставних дана
I

1.09.2021/3.09.2021
I модел наставе
6.09.2021/10.09.2021
II модел наставе
13.09.2021/17.09.2021
III модел наставе
20.09.2021/8.10.2021
II модел наставе
11.10.2021/5.11.2021
I модел наставе
8.11.2021/12.11.2021
Продужени јесењи распуст
15.11.2021/30.12.2021
I модел наставе
24.01.2022/11.02.2022
II модел наставе
14.02.2022/18.02.2022
Продужени мини распуст
21.02.2022/24.06.2022
I модел наставе
Свега наставних дана по моделима

II

III

3
5
5
15
20
34
15
88
145

35

5

Посматрано у процентима може се видети да је највећи део наставе 78.38% реализован по првом моделу то јест као и у нормалним условима. То се
може видети на доњем дијаграму:

9

Додатну тешкоћу у реализацији наставе представљали су ученици који су током овога периода оболели од COVID19 као и ученици који
су били у изолацији због болести чланова уже породице. За ове ученике су постављани наставни материјали на изабраној платформи за
учење Google Workspace_for Education.
Све време првог полугодишта настава се без обзира на изабрани модел наставе одвијала према утврђеном распореду а часови су трајали
по 45 минута.
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ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕДОВНЕ, ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Допунска настава

Активност
Уочавање тешкоћа код
ученика

Процена
остварености циљева
реализованих
активности
Потпуно остварен

Начин реализације

Носиоци активности
(име и презиме)

Време
реализације

Разговор, иницијални
тест, анализа
постигнућа у ОШ
(за ученике I разреда),
анализа постигнућа у
претходним разредима
На родитељском
састанку упознавање
родитеља са
препоруком
Одржавање часова пре
почетка и након
завршетка наставе

Предметни наставници.
одељењски старешина.
родитељи,
психолог, педагог,
стручна већа

IX

Предметни наставници,
Одељењски старешина

X-XI

Стручно веће

X-XII

Докази
Анкета, Иницијални
тестови,
Постигнућа у
претходним
разредима,
Записник
Записник

Обезбеђивање похађања
часова и стварање
сарадничког односа са
родитељима
Усклађивање са другим
школским активностима

Потпуно остварен

Савладавање тешкоћа
при реализацији
наставних садржаја
Прилагођавање
наставних садржаја
могућностима ученика

Потпуно остварен

Избор и припрема
наставних садржаја

Предметни наставник

X-XII

Потпуно остварен

Предметни наставник

Током целе
године

Наставни материјали
и евиденција
наставника

Праћење постигнућа

Потпуно остварен

Праћење током часова
редовне и допунске
наставе, припремање
разноврсних садржаја
Анкета ученика (о
задовољству и
методама рада на
допунској настави) и
анализа рада

Предметни наставник

I,V

Евиденција
наставника

Потпуно остварен
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Записник,
Гугл диск и
огласна табла за
ученике,
есДневник
Глобални план
допунске наставе

Допунска настава у току школске 2021/2022. године реализована је из следећих премета:
Предмет
Одељење
Број одржаних часова
Математика
I2Г
7
I1ХТ
2
I2ХТ
2
I1Е
8
I4Е
32
I5Е
21
I6Е
19
I7Е
12
II1Г
14
II2Г
7
II1П
8
ХТ
II1
7
II4Е
16
III2Е
12
III4Е
15
III5Е
21
III7Е
3
IV1Г
7
Екологија и заштита животне средине
I1П
4
Исхрана људи

I1П

6

Биологија

Органска хемија

I2ХТ
I4Е
I6Е
II1Е
I1ХТ
I2ХТ
II1ХТ

9
7
7
2
2
8
3

Хемијска технологија
Инструменталне методе анализе

III1ХТ
IV1ХТ

4
5

Општа и неорганска хемија

12

Технологија фармацеутских производа
Физичка хемија
Основе електротехнике

Програмирање
Електрична мерења и електроника
Мерења у електроенергетици
Електрична мерења
Електрична постројења
Електроника
Мрежни оперативни системи
Основе система управљања

IV2ХТ
III1П
I4Е
I5Е
I6Е
I7Е
II4Е
II5Е
II6Е
I7Е
II5Е
III4Е
II3Е
III2Е
II1Е
II3Е
II4Е
II6Е
III5Е
IV1Е

1
1
22
4
12
14
22
26
26
4
7
18
10
10
7
1
2
5
1
6

Допунска настава реализована је из 19 предмета, у 49 одељења, а укупан број одржаних часова износи 469, од чега је већи број одржан у току другог
полугодишта.
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Додатна настава
Додатна настава у првом полугодишту школске 2021/2022.год. реализована је из предмета Грађевинске конструкције у одељењу II2Г ( 4 часа).
Додатна настава у осталим одељењима није реализована због актуелне епидемиолошке ситуације.
Припремна настава
Активност

Процена остварености
циљева реализованих
активности

Начин реализације

Носиоци
активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Упознавање
наставника и ученика
о начину полагања
завршног и матурског
испита
Израда плана
припремне наставе
Избор наставних
садржаја

Потпуно остварен

Разговор,
дискусија

Руководиоци СВ,
одељ. старешина,
предметни наставник

IX-X

Записници

Потпуно остварен

План

X

Гугл учионица

Потпуно остварен

XI

Огласна табла,
Гугл учионица

Спремање наставног
материјала за ученике
Избор тема за
завршни, матурскипрактични рад
Припремна настава

Потпуно остварен

Објављивање радних
задатака и тема за завршни
и матурски испит на
огласној табли. Избор
наставних тема за изборне
предмете
Штампани или
електронски материјал
Извлачење тема

Предметни
наставници
Руководиоци СВ,
предметни
наставници, комисија
за полагање
завршног и
матурског испита
Предметни
наставници
Ученици, предметни
наставници

XI, XII

Записник

I

Записник

II-VI

ЕсДневник

Потпуно остварен
Потпуно остварен

Разговор, дискусија,
Ученици, предметни
размена искустава, анализа, наставници
консултације
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Ученици, наставници
српског језика,
комисија за
прегледање радова
Комисија

VI

Ученички радови,
записник

VI

Ученички радови,
записник

Демонстрација и одбрана
практ.рада
Разговор, усмено излагање

Комисија

VI

Комисија

VI

Ученички радови,
записник
Записник

Дискусија, анализа,
презентација

Одељењске
старешине

VI

Полагање матурског
испита из српског
језика

Потпуно остварен

Писање рад на задату тему

Полагање завршног
испита

Потпуно остварен

Демонстрација и одбрана
практичног рада

Полагање матурскогпрактичног рада
Одбрана изборног
предмета
Анализа постигнутих
резултата и
утврђивање успеха
постигнутог на
завршном и матурском
испиту

Потпуно остварен
Потпуно остварен
Потпуно остварен

Записник са
седнице
Наставничког већа,
анализа педагога

Највећи број активности је реализован у другом полугодишту. Током првог полугодишта наставници и ученици завршних разреда су упознати са
начинима полагања завршног и матурског испита.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПИСА ТЕСТИРАЊА ШКОЛСКЕ 2021/2022 године
ОЕЦД ПИСА програм (Programme for International Student Assessment) је програм међународне евалуације образовних постигнућа. Спроводи се од
2000. године у трогодишњим циклусима и на основу њега се систематски прати који ниво функционалне писмености достижу петнаестогодишњаци
у области математике, природних наука и разумевања прочитаног. Србија је учествовала у овим истраживањима 2003., 2006., 2009., 2012. и 2018.
године
Основни циљ је да се испита у којој су мери млади оспособљени да разумеју и користе дате информације приликом решавања релевантних проблема
из свакодневног живота. У одређеним циклусима испитују се и додатне међупредметне компетенције, попут кључних компетенција: решавања
проблема, дигиталне или финансијске писмености. У истраживању се користе упитници за ученике, школу, у неким случајевима и за родитеље, како
би се утврдили контекстуални фактори који су повезани са остваривањем резултата.
Kарактеристике ПИСА истраживања:






највеће истраживање на свету у области образовања,
обухвата ученике узраста од 15 година,
процењује припремљеност ученика за живот,
мери постигнуће ученика у читању, науци, математици и креативном мишљењу,
прикупља податке о образовној пракси у земљама учесницама.
Спровођење ПИСА истраживања је значајно јер се резултати могу користити за остваривање следећих циљева:




утврђивање у којој мери су ученици у Србији припремљени за живот кад заврше школу,
указивање школама, образовним системима и владама на области које је неопходно унапредити,
поређење ученичких постигнућа и услова за учење у различитим земљама.
Сходно законским надлежностима и одлуком министра, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је постао национални ПИСА
центар који је био задужен за реализацију овог циклуса процене ученичких постигнућа - ПИСА 2022.
У главном тестирању је учествовало 178 средњих стручних школа и гимназија и 15 основних школа које су изабране методом случајног узорка. У
питању су како државне тако и приватне школе из различитих региона Републике Србије.
На нивоу Републике Србије ПИСА 2022 је реализовано у периоду од 8.03 до 18.04.2022. године.
У складу са добијеним упутствима директор школе је формирао школски тим за реализацију ПИСА тестирања:
Школски координатор: Марија Ивановић
Тест администратор: Марко Радосављевић
Представник руководства школе: Зоран Николић
Сви чланови тима прошли су онлајн обуку у трајању од 16 сати где су добили потребна упутства за реализацију тестирања.
Направљен је списак свих ученика школе који су рођени у периоду од 1.01. и 31.12.2006. године и прослеђен нациналном координатору тестирања.
Од ових ученика изабрана су 42 ученика школе који су предвиђени за тестирање.
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Изабрани ученици су били у обавези да добију сагласност родитеља за тестирање.
Ову сагласност је потписало 38 родитеља тако да је школа испунила услове да тестирање буде валидно.
Са изабраним ученицима је одржан припремни састанак на коме су упознати са начином тестирања а подељени су им и линкови ка задацима са
претходних тестирања.
Поред овога извршено је тестирање свих рачунара на коме ће ученици радити као и инсталација потребних програма за тестирање.
За датум тестирања одређен је 22.03.2022. год са почетком у 9:00 а тестирање је обављено у рачунарским кабинетима број 5,6 и 7.
Сви ученици који су су били предвићени за тестирање су се појавили на време и тестирање као и остале предвиђене активности обављене су у складу
са прописаним процедурама.
Поред наведених чланова тима као помоћни тест администратори учествовали су Александар Пантовић и Немања Вељовић.
Све време реализација тестирања била је присутна и просветни саветник Драгана Оцокољић која је посебно похвалила високу мотивисаност свих
ученика који су се трудили да до максимиума искористе време предвиђено за тестирање.
Током предвиђених пауза за ученике и учеснике је било послужено пециво, слаткиши и вода а по завршетку сваки учесник је добио ранац на поклон.
По завршетку тестирања у предвиђеним роковима достављена је потребна документација Заводу за вредновање а део документације је архивиран и
чуваће се у архиви школе до 31.12.2022 године.
Сву чланови тима попунили су одговарајуће упитнике о тестирању и добили су повратне информације да су успешно реализовали тестирање.
Резултати тестирања биће објављени по завршетку обраде у свим земљама учесницима ПИСА 2022 тестирања.
ИЗВЕШТАЈ О ПИЛОТИРАЊУ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ 2021/2022 године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је прописало Правилником о календару рада средњих школа за школску 2021/22. годину, да се
од 5. до 8. априла 2022. године спроведе друго пилот тестирање државне матуре. Циљ другог пилотирања државне матуре је да се, пре свега, провере
испитне процедуре и квалитет испитних задaтака али и да ученици завршних разреда провере своја постигнућа и припремљеност за наставак даљег
образовања на високошколским установама.
У складу са добијеним упутствима школа је извршила пријаву ученика који су предвиђени за пилотирање и то коришћењем просветног
инфорамационог система –ЈИСП.
Пилотирање дражавне матуре у нашој школи као и свим средњим школама у Републици Србији организовано је у периоду од 5.04.2022. до 8
.04.2022 .год. према следећој сатници.
Уторак, 05. 04. 2022: Српски језик и књижевност (305 ученика)
Среда, 06. 04. 2022: Математика (305 ученика)
Петак, 08. 04. 2022: Теоријски делови стручних испита(162 ученика)
Електротехника( 111 ученика- Сви образовни профили изузев Администратора рачунарских мрежа и Електротехничара
за електронику на возилима
Техничар за заштиту животне средине( 22 ученика)
Техничар за индустријску фармацеутску технологију (29 ученика)
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Испити су се полагали сваки дан од 12.00 до 15.00 часова, а настава за ученике је организована тако што је прва смена завршила своје часове до
11:30 а друга смена је почела наставу 15:15. Полагање је обављено у учионицама школе а сви наставници су били укључени као дежурни у учионици
или у ходнику. За сваки од предмета именоване су комисији за прегледање тестова које су сачињавали наставници стручних већа за одговарајући
предмет. Поред овога школа је дала члана републичке комисије за онлајн преглед тестова из Математике. Током полагања испита испред ШУ
Крагујевац, као супервизор, био је присутан просветни саветник Зоран Сретеновић који је пратио поштовање предвиђених процедура као и ток
одвијања теоријских делова стручних испита. Никаквих примедби са његове стране није било и све је протекло у најбољем реду као што је и било
предвиђено.
По завршетку полагања тестови су запечаћени од стране дежурних наставника и предати централној комисији. Централна комисија је предала тестове
на преглед комисијама за прегледање водећи рачуна да прегледач не прегледа одељењу у коме предаје. По завршетку прегледања сви тестови су
спаковани у за то предвиђене кесе и кутије, запечаћени и послати на локацију одређену од стране Школске управе.
Резулати тестова су дешифровани тако да је сваки ученик могао да зна колико је бодова освојио односно коју је оцену добио на одговарајућем тесту.
Ученицима је пружена могућност, да уколико су задовољни својим резултатима, оцена буде уписана у дневник из тог предмета. Збирни резултати
полагања достављени су стручним већима школе ради даље анализе и у циљу предузимањa евенталних мера.
По завршетку комплетног дела пилотирања, које је одржано у нашој школи, на наредној седници Наставничког већа резултати су презентовани свим
наставницима. Закључак је да је школа у потпуности испунила све задатке и испоштовала све процедуре предвиђене за пилотирање државне матуре.
Излазност ученика на испите је била веома висока скоро 100%-на, мада из појединих предмета мотивисаност за рад није била висока а што је било
карактеристично и за друге школе.
Поред реализације теоретског дела испита у оквиру пилотирања било је предвиђено и извођење практичних делова стручног испита. У извођењу
практичних делова стручних испита учествовао је само узорак школа, узорак образовних профила и узорак ученика. Селекцију школа и образовних профила
који су били укључени у демонстрацијске обуке, реализовао је Завод за унапређивање образовања и васпитања. Школе одабране за учествовање у
пилотирању практичних делова стручних испита организовале су обуку у следећим терминима:
Испит/профил
Техничар за заштиту животне средине
Електротехничар енергетике
Електротехничар рачунара
Електротехничар информационих технологија

Школа домаћин
Датум и време почетка
Хемијско-пољопривредна технолошка школа,
Београд
12.04.2022., 10:00 ч
ЕТШ ”Никола Тесла”, Ниш
15.04.2022., 10:00 ч
ЕТШ ”Земун”, Београд
14.04.2022., 10:00 ч
ЕТШ ”Никола Тесла”, Ниш
15.04.2022., 10:00 ч

Извођење практичних делова стручних испита је, пре свега, било намењено обучавању будућих чланова школских испитних комисија, па су тако у одабране
школе долазили наставници из других школа. Задаци су бирани из нацрта приручника о полагању матурских испита у одређеним образовним профилима.
Наша школа је на свим овим догађајима узела учешће са по два представника одговарајућих стручних већа,
На овај начин је цео процес пилотирања државне матуре завршен.
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АНАЛИЗА УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ УЧЕНИКА
Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2021/22. године

Смена А
Смена Б
Укупно 2021/22
Укупно 2020/21
Електро
Грађевина
Хемија
Прехрана
I
II
III
IV

Структура ученика према полу
Бројно стање ученика
Дечаци
Девојчице
По сменама
617
60
201
352
818
67%
412
33%
883
68%
411
32%
По подручјима рада
60
617
106
119
57
160
25
86
По разредима
100
196
210
110
95
212
107
200

Укупно
677
553
1230
1294
677
225
217
111
296
320
307
307

Закључак: гледано по подручјима рада, дечаци су бројнији на подручју рада Електротехнике и Грађевине, а девојчице на подручјима Хемије и
Прехране. Када се узме у обзир преглед по разредима, дечаци су бројнији у свим разредима. Ситуација је била иста и прошле школске године.
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Успех ученика на нивоу школе
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Број ученика

позитивни

Укупно школска година 21/22

недовољни

неоцењени

Укупно школска година 20/21

Позитивни

Недовољни

Неоцењени

Број
ученика

Број

%

Број

%

Број

%

Укупно школска година 21/22

1230

824

67

324

26

82

7

Укупно школска година 20/21

1292

927

72

254

20

111

9

Анализа тренда: У односу на прошлу школску годину, смањен је број позитивних и неоцењених ученика, односно, повећан је број недовољних
ученика. Дакле, дошло је до пада успеха и постигнућа ученика.
Разлог повећања недовољног успеха може бити последица изгубљених радних навика ученика услед промена динамике рада у претходне две
године (комбиновани модел, онлајн настава), што је сада видљивије услед редовног похађања наставе и потребе за континуираним усвајањем знања.
Ради добијања потпуније информације, неопходно је обавити додатно истраживање.
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Анализа позитивног успеха на нивоу смене и школе
Смена

Укупно ученика

677
А смена
553
Б смена
На нивоу школе 1230

Одличан

77 11%
76 32%
153 12%

Врло добар

247 36%
209 38%
456 37%

Добар

Довољан

1
0
1

140 21%
90 16%
230 19%

Закључак: у обе смене је највећи проценат ученика са врло добрим успехом. Затим, у Б смени је већи проценат ученика са одличним успехом,
док је у А смени већи проценат ученика са добрим успехом. Од укупног броја ученика у школи, највећи проценат ученика (37%) је са врло
добрим успехом.
Анализа позитивног успеха по подручјима рада
Подручје рада

Електро
Грађевина
Хемија
Прехрана

Укупно ученика са
позитивним успехом

465
169
142
64

Одличан

77
45
25
6

17%
27%
18%
9%

Врло добар

247 53%
102 60%
79
56%
28 44%

Добар

140 30%
22 13%
38 27%
30 47%

Довољан

1 0,21%
0
0
0

Анализа оствареног позитивног успеха по подручјимма рада нам показује да је успех ученика у највећем проценту врло добар на подручјима
Електро, Грађевина и Хемија, док је највећи проценат ученика са добрим успехом на Пољопривреди.
Анализа недовољног успеха ученика по подручјима рада
Подручје рада

Укупно ученика са
недовољним успехом

Електро
Грађевина
Хемија
Прехрана

195
48
55
43

Са 1 недовољном

91
33
27
20

47%
68%
49%
47%
21

Са 2 недовољне

Са 3 и више
недовољних

Свега недовољних
оцена

53 27%
5 10%
15 27%
6 14%

51 26%
10 21%
13 22%
17 40%

420
87
133
92

Анализом недовољног успеха ученика закључује се да је на свим подручјима рада највећи је проценат ученика са једном недовољном оценом;
Када се погледа број ученика са две недовољне, највећи проценат ученика је на Електро и Хемији; Док анализирајући број ученика са три
недовољне, највећи проценат је на Грађевини и Прехрани.
Средња оцена по разредима и на нивоу школе
Средња оцена по разредима
I разред школске 21/22 године

3.48

I разред школске 20/21 године

3.65

II разред школске 21/22 године

3.5

II разред школске 20/21 године

3.53

III разред школске 21/22 године

3.5

III разред школске 20/21 године

3.5

IV разред школске 21/22 године

3.71

IV разред школске 20/21 године

3.71

Средња оцена у односу на посматрану школску годину 20/21
Укупно средња оцена школске 21/22 године

3.55

Укупно средња оцена школске 20/21 године

3.6

Анализа тренда: посматране средње оцене на нивоу разреда, упућују на закључак да су средње оцене у првом и другом разреду биле боље. Код
ученика трећег и четвртог разреда, тренд је задржан. На нивоу школе, средња оцена је била нешто виша прошле школске године.
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Изостанци по одељењима и разредима.

Разред

Број
ученика

Изостанци
Оправдани

Неоправдани

Нерегулисани

Укупно по
ученику

Укупно

21/22

20/21

21/22

20/21

21/22

20/21

21/22

20/21

21/22

20/21

21/22

20/21

I

285

300

11572

7014

296

336

21

0

11889

7350

41.83

24.23

II

312

294

14015

8621

683

338

25

0

14723

8959

47.27

30.56

III

301

323

16601

10017

674

716

7

19

17282

10752

57.82

34.52

IV

303

300

17069

9941

960

755

0

0

18029

10696

59.99

35.38

Укупно

1201

1217

59.257

35.593

2.613

2.145

53

19

61.923

37.757

51.96

31.25

Анализа тренда нас упућује на закључак да ученици ове године имају значајно већи број изостанака. Просек је по ученику је био око 31
изостанак, док је ове године око 52 изостанка по ученику. Један од разлога за овако велику разлику може бити и тај да се настава прошле школске
године у току првог полугодишта одвијала у онлајн окружењу, када је теже пратити одсуство ученика, али је и трајање полугодишта било скраћено
услед неповољне здравствене ситуације.
Упоређујући податке, закључује се да ученици ове школске године изостају више. Односно, оправдани изостанци су увећани за око 66%,
неоправдани увећани за 22%. Увећање изостанака по ученику је 66%. И овде разлог може бити тај што током онлајн наставе није било могуће
испратити изостајање ученика са наставе, иначе би резултати сада били другачији.
Успех ученика за које се врши индвидуализација или раде по ИОПу: Троје ученика су радила по индивидуализованом програму. Они су
неоцењени из укупно 7 предмета. Троје ученика који раде по ИОПу су постигли позитиван успех: један ученик по ИОПу- добар и три ученика по
ИОПу2 су остварили: добар, врлодобар успех и једна ученица је неоцењена.






Предлози мера за побољање успеха ученика
Организовање допунске наставе из наставних предмета, где је велики број ученика са слабим успехом;
Планирање и одабир разноврсних метода, техника и облика рада на часу, како би ученици били активнији;
Упућивање ученика на коришћење различитих извора информација и знања;
Чешће проверавање ученика кроз 15-минутне задатке,
Више практичне наставе; организовање пројектне наставе...
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 Педагошко – инструктивни рад директора, помоћника директора и стручне службе, као подршка наставницима и ученицима где је велики
број недовољних оцена;
 Иницирање и прављење плана мера у разговору са родитељима о могућностима за корекцију успеха ученика;
 Реализовати активности на начин који подстичу мисаоне процесе вишег реда код ученика, стављајући их у улогу активног учесника у
настави;
 Појачати обим формативног праћења и оцењивања напредовања ученика;
 Редовно пратити постигнућа ученика (родитељи, одељењски старешина и предметни наставник).
 Благоврено укључивање педагошко - психолошке службе с циљем пружања помоћи и подршке у учењу.
Предлог мера за смањење изостанака ученика и побољшање владања ученика
 Благовремено успостављати контакт са родитељима уколико ученик не долази на наставу (уколико се ученик не појави узастопно два дана
на настави, одељењски старешина позива родитеља);
 Препорука је да родитељи долазе лично да правдају изостанке (пракса показује да су ученици мање изостајали);
 Да одељењске старешине доследно примењују Правилник о васпитно – дисциплинкој одговорности ученика (нпр. Писмено
обавештавање родитеља након 10 неоправданих изостанака, поступно изрицање мера, обавештавање и укључивање стручне службе...);
 Да одељењске старешине истакну у есДневнику списак ученика који путују, како не би долазило до злоупотребе и непотребног изостајања.
 Појачан васпитни рад са ученицима у сарадњи са њиховим родитељима;
 Радионице на тему конфликта, насиља и безбедног понашања....
 Да се уведе обавезно одлагање мобилних телефона ученика на почетку часа.
 Израда плана подршке за неоцењене ученике.
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Aнализа успеха ученика од првог до трећег разреда на крају наставне 2021/22. године

Структура ученика по полу

Закључак: гледано по подручјима рада, дечаци су бројнији на подручју рада Електротехнике и Грађевине, а девојчице на подручјима Хемије и
Прехране. Када се узме у обзир преглед по разредима, дечаци су бројнији у свим разредима. Ситуација је била иста и прошле школске године.
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Успех ученика на нивоу школе
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Анализа тренда: У односу на прошлу школску годину, смањен је проценат ученика са позитивним успехом, односно, повећан је проценат
ученика са недовољним успехом. Дакле, дошло је до пада успеха и постигнућа ученика. По 1% неоцењених ученика је било и прошле и ове
године.
Разлог повећања недовољног успеха може бити последица изгубљених радних навика ученика услед промена динамике рада у претходне две
године (комбиновани модел, онлајн настава), што је сада видљивије услед редовног похађања наставе и потребе за континуираним усвајањем знања.
Ради добијања потпуније информације, неопходно је обавити додатно истраживање.
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Анализа успеха на нивоу смене и школе

Закључак: у обе смене је највећи проценат ученика са врло добрим успехом. Затим, у Б смени је већи проценат ученика са одличним успехом, док
је у А смени већи проценат ученика са добрим успехом.
Од укупног броја ученика у школи, највећи проценат ученика (40%) је са врло добрим успехом.
Анализа позитивног успеха по подручјима рада

Анализа оствареног позитивног успеха по подручјима рада показује да је успех ученика у највећем проценту врло добар на подручјима Електро,
Грађевина и Хемија, док је највећи проценат ученика са добрим успехом на Прехрани (ситуација као и на крају првог полугодишта).
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Реализација инклузивне наставе
Ученици који су ове школске године похађали наставу по неком од предвиђених модела прилагођавања, остварили су позитиван успех и већина је
показала напредак у постигнућима.

Средње оцене на нивоу разреда
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Изостајање ученика у поређењу са прошлом школском годином

Упоређујући податке, закључује се да ученици ове школске године изостају више. Односно, оправдани изостанци су увећани за око 67%,
неоправдани увећани за 22%. Увећање изостанака по ученику је 76%. И овде разлог може бити тај што током онлајн наставе није било могуће
испратити изостајање ученика са наставе, иначе би резултати сада били другачији.
Изазови у раду - запажања са одељењских већа
Први разред
- Учесталије непримерено понашање ученика првог разреда у поређењу са понашањем ученика старијег узраста,
- Слабије развијене навике учења;
Напомена: могући узрок недовољне адаптираности може бити честа промена модела наставе које су ученици имали од 7. разреда ОШ. (онлајн,
комбинована настава)
Другoг и трећег разреда
- Изостајање ученика са наставе,
- Ометање наставе од стране појединих ученика.
За све разреде- Мобилни телефони су ометачи ученичке пажње.
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На крају сваког класификационог периода одељењска већа, стручна служба и представници Савета родитеља давали су предлоге за побољшање
успеха ученика. Преложене и реализоване мере имале су позитиван ефекат, јер су постигнућа ученика боља у односу на претходни
класификациони период за 23%.

Напомена: детаљнија анализа успеха и дисциплине ученика је у евиденцији педагога Драгане Зарков.
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ЕВАЛУАЦИЈЕ РАДА РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

Евалуација рада Школског одбора
Евалуација рада Директора школе
Евалуација рада Помоћника директора
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Школског одбора
Председник Школског одбора : Вера Лазић до 25.05.2022.
Председник Школског одбора : Славиша Станковић од 26.05.2022 и даље

Активност
40. редовна седница ШО
1.Усвајање записника са
предходне 39. седнице.
2.Усвајање извештаја о
реалиизацији Годишњег
плана рада за школску
2020/2021. годину.
3.Усвајање извештаја о раду
Тима за заштиту од
дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања за школску
2020/2021. годину.
4.Усвајање извештаја о раду
директора школе у
школској 2020/2021.
години.
5.Усвајање извештаја о
реализацији развојног плана
школе у школској
2020/2021. години.
6.Усвајање Извештаја о
стручном усавршавању за
школску 2020/2021. годину.

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
Циљеви су
реализовани у
потпуности.

Начин реализације
Учешће чланова
школског одбора у
анализи докумената.
Гласање чланова
Школског одбора.
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Носиоци
активности (име и
презиме)
Чланови школског
одбора
Вера Лазић
Јасмина Банковић
Славиша
Станковић
Раде Веселиновић
Саша Глишовић
Будимир
Јоксимовић
Наташа Мрачина
Саша Ђорђевић
Директор школе
Зоран Зорић
Секретар школе
Марко Словић

Време реализације
40. седница
Школског одбора
15.септембар 2021.
On line седница
помоћу google meet
апликације

Докази
Записник са 30.
седнице
Усвојени
документи се
налазе код
секретара и
директора школе

7.Усвајање Извештаја о
самовредновању за школску
2020/2021. годину.
8.Доношење Годишњег
плана рада за школску
2021/2022. годину.
9.Доношење Плана
стручног усавршавања за
школску 2021/2022. годину.
10.Избор представника
школског одбора у Тим за
самовредновање, Тим за
обезбеђивање квалитета и
развој установе и друге
тимове.
11.Именовање чланова
стручног актива за развојно
планирање.
12.Информисање чланова
школског одбора о
оперативом плану
организације наставе.
13.Доношење одлуке о
расподели средстава
прикупљених од родитеља
на добровољној бази.
14.Доношење одлуке о
продаји покретне ствари машине за бризгање
пластике.
15.Доношење одлуке о
коришћењу годишњег
одмора за директора школе
у 2021. години.
16,Текућа питања.
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41. ванредна седница ШО
1.Усвајање записника са
предходне 40. седнице
Школског одбора.
2.Разматрање и одлучивање
по Жалби запосленог
Ненада Андрића на Решење
о изрицању мере престанка
радног односа број 01-3904
од 22.09.2021. године.
3.Текућа питања.

Циљеви су
реализовани у
потпуности.

Доношење одлука

42. хитна ванредна
седница ШО
1. Усвајање записника са
претходне 41. седнице.
2. Разматрање и доношење
одлуке по ЖАЛБИ
запосленог Ненада Андрића
на Решење о
изрицању мере престанка
радног односа број: 01 4342 од 12.11.2021. године.

Циљеви су
реализовани у
потпуности.

Доношење одлука
већином гласова

43. хитна ванредна
седница ШО
1. Усвајање записника са
претходне 42. седнице.
2. Разматрање и доношење
одлуке по ЖАЛБИ
запосленог Ненада Андрића
на Решење о
изрицању мере престанка

Циљеви су
реализовани у
потпуности.

Доношење одлука
већином гласова

Чланови школског
одбора
Вера Лазић,
председница
Славиша Планић
Јасмина Банковић,
Будимир
Јоксимовић,
Славиша
Станковић,
Раде Веселиновић,
Саша Глишовић,
Наташа Мрачина,
Чланови школског
одбора
Вера Лазић,
Славиша Планић,
Јасмина Банковић,
Будимир
Јоксимовић,
Славиша
Станковић,
Раде Веселиновић,
Саша Глишовић,
Саша Стојановић
Вера Лазић,
Славиша Планић,
Јасмина Банковић,
Будимир
Јоксимовић,
Славиша
Станковић,
Раде Веселиновић,
Саша Глишовић,
Саша Стојановић,
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41 седница
Школског одбора
11. октобар 2021.
Седница је одржана
у сали за састанке
Прве техничке
школе

Записник са 41.
седнице
Школског одбора
Одлука о усвајању
жалбе се налазе код
секретара школе

42. редовна
седница
Школског одбора
29.11.2021. године
са почетком у 18 00
часова у сали за
састанке Прве
техничке школе

Записник са 42.
седнице
Школског одбора
Одлука о не
усвајању жалбе се
налазе код
секретара школе

43. хитна ванредна
седница
Школског одбора
01.децембар 2021.
године у 18 часова,
Сала за састанке
Прве техничке
школе

Записник са 43.
седнице
Школског одбора
Одлука о не
усвајању жалбе се
налазе код
секретара школе

радног односа број: 01 4342 од 12.11.2021. године.
3. Текућа питања.
44. ванредна он лине
(телефонска) седница ШО
1.Усвајање записника са
претходне 43. ванредне
седнице ШО
2.Доношење одлуке о
спровођењу годишњег
пописа имовине и обавеза

Циљеви су
реализовани у
потпуности.

Доношење одлука
већином гласова

45. редовна седница ШО
1.Усвајање записника са
предходне 44. седнице
Школског одбора;
2. Усвајање полугодишњег
извештаја о реализацији
Годишњег плана рада за
школску 2021/2022.
годину;
3. Усвајање полугодишњег
извештаја о раду директора
школе;
4. Усвајање полугодишњег
извештаја о раду Тима за
заштиту од
дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања;
5. Усвајање полугодишњег
извештаја о реализацији
Развојног плана школе за
школску 2021/2022.

Циљеви су
реализовани у
потпуности.

Доношење одлука
већином гласова

Вера Лазић,
Славиша Планић,
Јасмина Банковић,
Будимир
Јоксимовић,
Славиша
Станковић,
Раде Веселиновић,
Саша Стојановић,
Марија Тешић
Вера Лазић,
Славиша Планић,
Јасмина Банковић,
Будимир
Јоксимовић,
Славиша
Станковић,
Раде Веселиновић,
Саша Стојановић,
Марија Тешић
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44. ванредна он
лине (телефонска)
седница ШО
22. децембар 2021.
године у 18:00.

Записник са 44.
седнице
Школског одбора
Одлука о
спровођењу
годишњег пописа
имовине и обавеза

45. редовна
седница ШО

Записник са 45.
седнице
Школског одбора

31.јануар 2022.
године
у 18:00

Усвојени
документи се
налазе код
секретара и
директора школе

годину;
6. Разматрање успеха и
дисциплине на крају првог
полугодишта школске
2021/2022. године и
мере за њихово
побољшање;
7. Усвајање Извештаја о
годишњем попису имовине
и обавеза (доношење
одлуке);
8. Разматрање и усвајање
Финансијског плана за
2022. годину (доношење
одлуке);
9. Разматрање и усвајање
Плана јавних набавки за
2022. годину (доношење
одлуке);
10. Текућа питања.
46. ванредна он лине
(телефонска) седница ШО
1. Усвајање записника са
предходне 45. седнице
Школског одбора;
2. Усвајање Извештаја о
попису имовине и новчаних
средстава, обавеза и
потраживања за 2021.
годину;
3. Усвајање Извештаја о
завршном рачуну за 2021.
годину;
4. Текућа питања.

Циљеви су
реализовани у
потпуности.

Доношење одлука
већином гласова

Вера Лазић,
Славиша Планић,
Јасмина Банковић,
Будимир
Јоксимовић,
Славиша
Станковић,
Раде Веселиновић,
Саша Стојановић,
Марија Тешић
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25.фебруар 2022 у
18:00.

Записник са 46.
седнице
Школског одбора
Усвојени
документи се
налазе код
секретара и
директора школе

1.Конститутивна(прва)
седница ШО у новом
сазиву
1.Усвајање записника са
предходне седнице;
2. Конституисање
Школског одбора Прве
техничке школе;
3. Избор председника,
заменика председника и
записничара;
4. Текућа питања.
2. редовна седница ШО
1.Усвајање записника са
предходне седнице;
2.Доношење Школског
програма за период 20222026.
3. Анализа успеха и
дисциплине на крају
школске 2021/2022.
4. Именовање чланова
комисије за бодовање
запослених за чијим радом
је делимично или потпуно
престала потреба
5. Измене и допуне Статута
Прве техничке школе
6. Доношење одлуке о
годишњем одмору
директора школе
7. Текућа питања

Циљеви су у
потпуности
реализовани

Циљеви су у
потпуности
реализовани

Доношење одлука
већином гласова

Доношење одлука
већином гласова
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Славиша
Станковић
Вера Живанић
Миланка Павловић
Саша Стојановић
Марија Тешић
Милорад Шуљагић
Ђорђе Пешић
Драган Радоњић
Биљана Ракановић

Конститутивна
седница ШО

Чланови ШО

2. редовна седница
ШО

Записник са друге
седнице

01. јул 2022.

Усвојени
документи се
налазе код
секретара и
директора школе

Записник са прве
седнице
Решења о
именовању

26. мај 2022.

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Директора школе
Извештај о раду директора Школе
у I полугодишту школске 2021/2021. године
(период од 01.09.2021. до 31.01.2022. године)

Упис ученика у шк. 2021/2022. год. (1236 ученика у оквиру 4 подручја рада).

Распоређивање одељенских старешина у оквиру 43 одељења.

Упознавање одењенских старешина са обрасцима и процедурама у оквиру Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика,
изрицању васпитно-дисциплинских мера, обављању друштвено-корисног рада и утврђивању права на IOP.

Формирање комисије за израду распореда часова за I полугодиште школске 2021/2022. године – УСАГЛАШАВАЊЕ РАСПОРЕДА ЧАСОВА.

Распоређивање одељења по учионицама и кабинетима (ИЗРАДА ПЛАНА).

Формирање „Ес-Дневника“, додељивање „ЈОБ“-а (Јединственог Образовног Броја) за 300 новоуписаних ученика и њихово евидентирање у
„ЈИСП“-у.

Унос осталих података у „ЈИСП“ (Јединствени Информациони Систем Просвете).

Формирање Тимова и одређивање руководилаца Тимова и Стручних већа, односно координатора Стручних актива.

Конституисање Савета родитеља за школску 2021/2022. годину, упознавање чланова Савета родитеља са новим Пословником о раду.

Подношење Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за шк. 2020/2021. годину.

Доношење и усвајање Годишњег плана рада-ГПР школе за школску 2021/2022. годину (доношење Акционог развојног плана-АРП установе,
са посебвим освртом на области: Настава и учење, Подршка ученицима и ЕТОС, доношење Плана одржавања редовних седница разредних,
одељењских и наставничких већа, родитељских састанака, затим Распореда реализације писмених задатака и њихово усаглашавање са Календаром
рада за школску 2021/2022. годину).

Коришћењем пакета услуга Google G Suite for Education креирани су нови школски мејл налози за сваког ученика првог разреда, који
омогућавају четворогодишње коришћење од стране једног ученика: imeprezimeindexobrazovnogprofilasmergodinaupisa@prvatehnicka.edu.rs (Пример:
peraperic1g21@prvatehnicka.edu.rs).

Настављено је са одржавањем on-line седница Педагошког колегијума, Наставничког већа и Школског одбора, коришћењем Google-Meet
апликације, која је управо и намењена за видео конференције. Све седнице су снимљене, а аудио-визуелни записи су трајно сачувани на посебном
диску.

Током I полугодишта шк. 2021/2022. год. школа је, на дневном нивоу, (сваког радног дана у 8:00 часова), редовно извештавала Институт за
јавно здравље у Крагујевцу, у вези података које су достављале одељењске старешине, а тицали су се броја ученика који су заражени вирусом SarsCov-2. Извештавање на недељном нивоу, вршено је сваке среде до 10:00 сати, попуњавањем посебног упитника, који је путем мејла, достављан од
стране МПНТР.

Сваког петка у радној недељи, Тим за праћење и координисање примене превентивних мера (Тим за школе) доносио је ОДЛУКЕ о моделу
реализације наставе током наредне недеље, који је, у складу са одобреним Оперативним планом рада, могао бити:
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по I моделу: Настава и учење у школи, кроз непосредан рад са ученицима (рад у школи у две смене, са часовима у трајању од 45 минута);
по II моделу: Комбиновање наставе и учења у школи са учењем на даљину (рад у две смене, са часовима у трајању од 45 минута) и
по III моделу: Настава и учење на даљину (једносменски рад од куће, са часовима у трајању од 45 минута).

Непосредно посматрање и вредновање образовно-васпитног рада наставника, вршено је у сарадњи са педагошко-психолошком службом,
током посете часова редовне наставе наставника: Десане Митровић, Миљана Божовића, Снежане Јовановић, Ане Петровић-Станковић, Јелене
Краљевић, Крстине Ракоњац-Бојовић и часова одељењских старешина: Александра Ристића и Владана Јовановића.

Оспособљавање 300 ученика I разреда за безбедан и здрав рад (на пракси), иако је уговорено са Друштвом „Tomović COM“ из Крагујевца,
НИЈЕ реализовано због погоршане епидемиолошке ситуације изазване заражевањем вирусом Sars-Cov-2 („Delta“ сој).

Свечана академија поводом обележавања „Дана школе“ 19.10.2021. године, такође НИЈЕ реализована због изузетно погоршане
епидемиолошке ситуације изазване вирусом Sars-Cov-2 („Delta“ сој), која је на нивоу Р. Србије, како у погледу броја новозаражених, тако и у погледу
броја умрлих на дневном нивоу, у односу на исти период прошле године (када нам је, иако званично одобрена, реализација манифестације
забрањена), била неповољнија за чак више од 25 пута.

Упркос томе, успешно је организовано учешће ученика и наставника у обележавању „Великог школског часа“ који се традиционално, сваког
21. октобра, одржава у Спомен-парку „Крагујевачки октобар“ у Шумарицама.

Директор школе је, у својству члана Надзорног одбора, непосредно учествовао у раду Скупштине Удружења грађевинских и геодетских
школа Србије (УГГШС), која је у периоду 22.÷23.10.2021. године одржана у Власотинцу. Представници школе су непосредно учествовали у раду
Скупштине Заједнице електротехничких школа Србије (ЗЕТШС), која је дана 13.10.2021. године одржана у Аранђеловцу, као и Скупштине
Удружења средњих школа са подручја рада ХНГ и подручја рада ГРМ, која је у периоду 17.÷18.11.2021. године одржана у Зрењанину.

Крајем прошле и почетком нове школске године Тим за самовредновање поднео је Извештај о вреднованој области ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА (која је обухватала сегменте: *Руковођење директора у функцији
унапређивања рада школе, *Функционисање система за праћење и вредновање квалитета рада, *Лидерско деловање директора у функцији развоја
школе, *Људски ресурси у функцији квалитета рада школе и *Функционално коришћење материјално-техничких ресурса). Збирна ОЦЕНА за
вредновану област је: 3,37 (максимално могуће 4,00).

Међународна сарадња са Средњом Школом за Електротехнику и Енергетику (СШЕЕ) из Соколница код Брна у Чешкој, настављена је у
периоду 03.÷05.11.2021. године, којом приликом смо угостили 4 њихова представника (директора и 3 наставника).

На нивоу наше школе формиран је Тим за учешће у PISA тестирању у саставу: Зоран Николић-помоћник директора, Марија Ивановићшколски координатор и Марко Радосављевић-IT тест администратор.

Дана 10.12.2021. године, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, поводом 60 година свог постојања, Првој техничкој школи
у Крагујевцу доделио је посебну ПОВЕЉУ у знак признања и захвалности за дугогодишњу сарадњу.

Директор је дана 14.12.2021. год. путем ZOOM апликације, присуствовао Припремном састанку у вези СПРОВОЂЕЊА ПИЛОТИРАЊА
ДРЖАВНЕ МАТУРЕ (пилотирање је предвиђено за април 2022. године).

Дана 22.12.2021. године, у Хотелу МОНА ПЛАЗА у Београду, професор математике Марина Николић, присуствовала је свечаној додели
награде за добитнике eTwinning националне ознаке квалитета за 2020/2021. годину, која је додељена за пројекат „Math is Our Life“.
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Доношењем Решења о отказу уговора о раду због учињене повреде забране насиља, злостављања и занемаривања, која је дефинисана чл.
111. став 9. и 10. ЗОСОВ-а (дигитално насиље са елементима сексуалног насиља) окончан је дисциплински поступак против запосленог наставника
Ненада Андрића.
Просветна инспекција Инспектората за просвету и спорт Секретаријата за инспекцијске послове и комуналну милицију Градске управе
Крагујевца, у свом записнику од 04.10.2021. године, констатовала је ЗАКОНИТО ПОСТУПАЊЕ школе према запосленом Ненаду Андрићу!
Републичка просветна инспекција, у оквиру ванредног инспекцијског надзора у вези поступања по представци Градског синдиката
„Независност“ у вези поступања директора по одлукама Школског одбора, у свом записнику од 10.12.2021. године, констатовала је да директор
школе, у поступку након поновљених одлука Школског одбора, које се односе на усвајање жалби на Решење о изрицању мере престанка радног
односа запосленом Ненаду Андрићу, НИЈЕ ПРЕКРШИО одредбе Закона!
Решењем бр. 389-117-00562/2021-02 Инспектора рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Инспектората за
рад Шумадијског управног округа ОДБИО ЈЕ као неоснован ЗАХТЕВ Ненада Андрића да се до правоснажности судске одлуке одложи извршење
Решења о отказу уговора од раду бр. 01-4651 од 13.12.2021. године, имајући у виду чињеницу да права запосленог нису очигледно повређена.

Извршен је избор понуђача и склапање Уговора са најповољнијим понуђачем за ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА „GLOBOS - osiguranje“ а.д.о.
Београд (из средстава „родитељског динара“ у износу од 350.280,25 динара). Након осигурања свих ученика школе, обезбеђено је враћање дела
средстава у озносу од 20% на име „превентиве“, која ће бити утрошена на унапређење ученичког стандарда у области безбедности (проширење
система видео надзора) и додатних 10% на име унапређења ученичког стандарда у области боравка ученика у школи.

Извршен је избор понуђача и склапање Уговора са најповољнијим понуђачем за ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ „GLOBOS - osiguranje“
а.д.о. Београд (за предвиђених 82.500,00 динара из „општинских“ средстава).

Реализација ЦЈН за ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ школе, путем исплате „општинских“ средстава у износу од 93.384,10 динара, на рачун
Компаније „ДУНАВ“ а.д. Београд, на име осигурања: (*од провалне крађе и разбојништва, *од пожара, *стакла од лома, *машина од лома и
*комбинованог осигурања електронских рачунара).

Са лиценцираном фирмом „Risk Protection“ из Ниша закључени су уговори о изради недостајућих нормативних докумената: АКТА о процени
ризика и ПЛАНА заштите лица, имовине и пословања, који ће биту урађени почетком 2022. године.

Средствима „ђачког динара“ у износу од 85.524,00 динара финансирано је проширење система видео надзора, на начин што је у канцеларији
Школског полицајца инсталиран нов осмоканални DVR уређај са једним HDD капацитета 2TB, преко кога је повезано 5 нових Full HD камера.

Извршено је премештање постојеће 4 камере видео надзора из кабинета за информатику ознака „1“, „2“, „3“ и „4“, чиме је постигнута боља
„покривеност“ ходиника испред улаза у поменуте кабинете, степенишног простора испред улаза у свечану салу и библиотеку, али и ученичке
кантине.

Средствима из буџета Града Крагујевца извршена је набавка још 2 комплета Ормана са алатом за ванредне ситуације и 2 противпожарна
апарата „S-9A“, све у вредности од 49.296,00 динара.

Средствима из буџета Града Крагујевца извршена је набавка и HTZ опреме (заштитних рукавица, кломпи и кецеља за чистачице) у вредности
од 45.768,00 динара.

Средствима из буџета Града извршена је набавка ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ и то на начин што је за пордучје рада Хемија и Прехрана,
подред редовно потребног потрошног материјала и ситне опреме, набављен Лабораторијски кондуктометар, док су за извођење наставе на
подручју рада Електротехника набављена два Raspbery Pi уређаја.
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Почетком школске године набављене су недостајуће БЕЛЕ ТАБЛЕ, након чега је извршено њихово постављање по учионицама и у
лабораторијама за хемију, а на местима дотрајалих класичних зелених школских табли.

Извршена је набавка 2 нова клима уређаја 12000 BTU и њихова уградња у кабинетима за информатику ознака „1“ и „2“,

У периоду 11.÷12.12.2021. године школа је, пети пут за редом, била домаћин Фестивалу еколошких дечјих представа „Црвено – Позор(иште)
– Зелено“ који је реализован у организацији Центра за Еколошко Образовање и Одрживи Развој (CEOOR).

Дана 25.12.2021. године Прва техничка школа је учествовала у реализацији новогодишње представе „Волшебнаја снјежинка“ на руском
језику („Чаробна пахуљица“), коју су за децу и њихове родитеље организовали чланови Удружења сународника и пријатеља Русије „Свет“ и „Руски
кутак“ Народне библиотеке Вук Караџић из Крагујевца.

Извршена је набавка и подела 65 новогодишњих пакетића деци запослених (узраста до 11 година). Подели пакетића претходило је извођење
представе „Јежић Жожо и Деда Мраз“ коју је у Позоришту за децу реализовала „Агенција за извођачку уметност НОКТУРНО“ из Крагујевца.

У оквиру обележавања Међународног дана толеранције, у периоду 16.11.÷30.12.2021. године, Тим за заштиту од ДНЗЗ предложио је
председницима Стручних већа и Одељењским старешинама низ сценарија за реализацију радионица на тему Поштовање, прихватање и уважавање
богате разноликости култура нашег света, наших облика изражавања и начина да будемо људи, све у циљу неговања атмосфере сарадње и
толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у школи. За најуспешније ученичке радове предвиђене су симболичне награде, а сви радови
су промовисани на сајту и фејсбук страни школе. Од мноштва активности треба истаћи:
Едукативно предавање ,,Још увек возим“, у реализацији Савеза параплегичара и квадриплегичара Србије и Агенције за безбедност саобраћаја;
Радионицу о социјалној инклузији, у реализацији Канцеларије за младе и Удружења студената са хендикепом;
Kњижевно–музички матине ,,Стиховима против насиља“, у организацији Стручног већа српског и страних језика, што је представљено и
ученицима и Савету родитеља;
Обуку за Одељењске старешине ,,Превенција насиља, развијање емпатије и асертивне комуникације код ученика“, реализовану од стране
Стручне службе Прве техничке школе;
Радионицу ,,Конфликт и мир“ коју је Стручна служба спровела међу члановима Савета родитеља;
Плесну радионицу ,,Брејкујмо насиље“ коју је у свечаној сали школе реализовао Плесни студио „Артиум“ из Крагујевца;
Купопродајни вашар у организацији Стручног већа наставника на подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране и ПХ клуба (израда
и продаја колачића и сапуна за прикупљање финансијске помоћи ученицима), којом приликом је прикупљно укупно 17.200,00 динара, што је
подељено на 4 једнака дела за 4 ученика са сваког подручја рада (Ф. С. из I1е, А. М. из II2хт, В.М. из III2г и Т. П. из IV1п).

Независно од претходног, спроведена је и хуманитарна акција којом приликом је прикупљено 116.000,00 динара за помоћ у лечењу ученика
Милекић Андреја из IV1г.

Настављено је руковођење Тимом за обезбеђење и унапређење квалитета рада установе, затим континуирано учешће у раду Тима за
заштиту од ДНЗЗ и праћење тј. координација рада осталих Тимова.

Компанија ASIP PREVENT доо из Новог Сада донирала је школи један уређај за проверу присутности дрога „Drager DrugCheck 3000 STK 6“,
у вредности од 62.400,00 динара, који је у стању да у року од неколико минута детектује присуство: *кокаина (COC), *опијата (OPI), *канабиса
(THC), амфетамина (AMP), *метамфетамина (MET) и *бензодиазепина (BZO).

Доношење Одлука о оређивању Координатора и чланова Радне групе за ираду „Плана интегритета“, који је прописан од стране Агенције
за спречавање корупције.
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Учешће у изради и доношењу Финансијског плана, односно Плана јавних набавки за 2022. годину.

Доношење одлуке, именовање чланова - формирање комисија, а потом праћење и реализација ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА са стањем
на дан 31.12.2021. године.

Учешће у изради Извештаја о попису за 2021. годину, те изради Извештаја о завршном рачуну за 2021. годину (извештаји су усвојени на 45.
седници Школског одбора која је одржана 31.01.2022. године).

Праћење рада педагошко-психолошке службе приликом израде Извештаја о успеху и владању ученика на крају I полугодишта школске
2021/2022. године, који је презентован члановима Савета родитеља и разматран је на 45. седници Школског одбора дана 31.01.2022.

Са Агенцијом за израду компјутерских програма „ProSoft“ из Крагујевца продужен је Уговор о одржавању и унапређењу програма
финансијско буџетско рачуноводство.

За три постојећа јарбола испред главног улаза у школу купљене су НОВЕ ЗАСТАВЕ: Града Крагујевца, Републике Србије и Прве техничке
школе.

Организација и реализација Свечане академије поводом обележавања Школске славе „Светог Саве“ 27.01.2022. године, којом приликом су
ученици драмске секције, предвођени наставницом српског језика и књижевности Маријом Благојевић, приказали представу „Слике из живота
владике Николаја“.
Традиционално, проглашени су носиоци Светосавске награде: најбољи ученик школе (овог пута Алекса Милић, ученик одељења IV7Е), кога
је златником наградио Господин Слободан Николић, власник Компаније „НИКОМ“ д.о.о. из Крагујевца, док је за најбољег наставника у школској
2021/2022. год. одлуком већине присутних на 4. седници Педагошког колегијума од 24.01.2020. године, проглашен колега Драган Милановић, коме
је школа такође даривала златник.
Школа је прикладним књигама наградила и најбоље ученике у оквиру сва 4 подручја рада, затим чланове „ПХ клуба“, драмске и литерарне
секције, док је најбољег ученика на образовном профилу „Електротехничар енергетике“ (овог пута Николу Мијајловића, ученика одељења IV1Е)
наградио Господин Ива Игњатовић, власник Компаније „Е-пројектинг ММ“ из Крагујевца, а најбољег спортисту и спортискињу (овог пута Глишовић
Данила, ученика одељења IV5Е и Катанић Теодору, ученицу одељења II2ХТ), традиционално, ваучерима за куповину спортске опреме у износу од по
5.000,00 динара, наградио је Господин Срећко Отовић, оснивач и власник Спортског клуба „ФОКА“ из Крагујевца.

Континуирано учешће у раду Актива директора средњих школа у Крагујевцу. Доношење Плана уписа ученика за школску 2022/2023.
годину. Анимирање пословних партнера у циљу формирања одељења III степена, по систему ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА.
ДОНАЦИЈЕ, РАДОВИ, ПРОЈЕКТИ:

Компанија „Adient Seating“ dоо из Крагујевца донирала је укупно 10 садница (1 стабло кедра, 3 стабла црвенолисног јавора, 3 стабла липе
и 3 стабла црвенолисне брезе), које су све, у оквиру Дана толеранције, ученици засадили у школском дворишту.

„OTP banka Srbija“ a.d. из Новог Сада партиципирала је новчаном донацијом у узносу од 50.000,00 динара приликом набавке А3 ласерког
штампача/скенера „HP LaserJet MFU M438n“, чија је укупна вредност 58.200,80 динара.

Проф. др Милан Ђорђевић, директор Академије струковних студија Шумадија из Крагујевца (која је правни следбеник Високе техничке
школе струковних студија), лично је донирао школи расходовану, али исправну, опрему за унапређење наставног процеса на подручју рада
Електротехника, коју чине 3 Унимер-а "43К" и један Осцилоскоп са 4 сонде.

Компанија "Marbo product" doo из Београда поклонила је школи пар "Chipsy" голова за мали фудбал.
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Издавачка кућа "New Era Publications" из Данске донирала је библиотеци школе 8 књига о дијанетици и сајентологији; аутор књига L. Ron
Hubbard.

Фондација "Богдан Милановић" из Крагујевца донирала је школи икону Светог Саве.

У потпуности је реализован пројекат: „Грађевинско-занатски радови на текућем одржавњу објекта – ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ
ДРВЕНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА НА АНЕКСНОМ ДЕЛУ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ (прозори у кабинетима за информатику и врата на
лабораторијама за улаз/излаз у двориште школе)“, финансиран средствима МПНТР Србије. Извођачу „OBI“ d.o.o. Београд, уредно и у
потпуности, измирен је износ од 9.465.235,20 динара (са ПДВ-ом). У оквиру ових радова уграђено је: 86 позиција једнокрилних ПВЦ прозора са
фиксним досветлом и надсветлом, 1 комад једнокрилног алуминијмског прозора са фиксним досветлима у стоматокошкој ординацији, 5 позиција
једнокрилних ПВЦ прозора са фиксним досветлима, 7 позиција једнокрилних ПВЦ прозора у наставничким тоалетима, 14 позиција једнокрилних
ПВЦ прозора у подруму, затим 4 комада једнокрилних алуминијумских врата са надсветлом (у атријумским деловима), 1 комад двокрилних
алуминијумских врата са надсветлом (за излаз ка Економској школи), 2 комада нетранспарентних алуминијумских врата са „антипаник“ бравама (за
излаз у двориште), 1 алуминијумски портал са једним двокрилним сензорским вратима у ђачком улазу и 1 алуминијумски сегментни портал са 2
комада независних једнокрилних сензорских врата на главном (наставничком) улазу.

Испред укупно 108 позиција нових ПВЦ прозора уграђене су потпуно нове окапнице од пластифицираног челичног лима, развијене ширине
25÷30 cm, у укупној дужини од 152 m1.

Изнад главног улаза у зграду школе демонтиран је дотрајали поцинковани лим, да би преко постојеће АБ плоче био уграђен нов челични
лим пластифициран у бело, који је повезан са 4 нове прозорске окапнице у надсветлу унутрашњег степеништа. У оквиру уговореног износа од
146.820,00 динара обухваћена је и замена лима на атци испред рекламе.

Извршена је уградња алуминијумске ограде – рукохвата на главном улазном степеништу, од електрополираних цеватих алуминијуских
профила (донација „ING-AL Inženjering“ Јована Милановића ПР. из Крагујевца, у вредности од 18.000,00 динара).

На ђачком улазу, испред алуминијумског портала са двокрилним сензорским вратима, преправљена је и уграђена челична, дводелна, клизно
склапајућа, заштитна решетка. На стаклу портала постављена је перфорирана фолија са штампаним грбом наше школе.

У ветробранском делу ђачког улаза извршено је облагање парапетних делова зидних површина оплемењеном иверицом d=18mm
(вредност радова 201.660,00 + 30.000,00 динара).

Изнад ових парапетних делова зидних површина од нове оплемењене иверице извршени су молерско-фарбарски радови на реконструкцији
зидних и плафонских површина (вредност радова 109.610,00 + 21.000,00 динара). Уграђене су и нове плафонске ЛЕД светиљке.

У ветробранском делу ђачког улаза извршена је уградња нових дрвених врата и то: два комада двокрилних ка лабораторијама и котларници
у подруму, као и једних једнокрилних на улазу у решо-кухињу коју користе чистачице (вредност радова 63.840,00 динара).

На осталим вратима у ветробранском делу ђачког улаза (у кабинетима ознака „55“ и „56“, као и улазу ка просторијама домара) извршена је
замена нетранспарентних испуна крила, једноструким онамент стаклом „NO 104“ (песак-гриз). Сва врата су прекитована и офарбана, чиме су
окончани радови на реновирању ђачког улаза.

Окончано је реновирање СВЕЧАНЕ САЛЕ школе. На новим алуминијумским клизачима постављена је нова Сценска завеса (вредност
56.011,20 динара). На укупно 19 нових ПВЦ прозора димензија 1,65 x 2,00 m1 извршено је постављање Роло-завеса система MGS, од платна Eden135 (63,08 m2 по цени од 130.197,12 динара).
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Додатно је на 12 нових ПВЦ прозора димензија 1,65 x 2,00 m1 (5 у Информатичком кабинету број „6“, 5 у Сали за састанке и 2 у Кабинету за
физику) такође извршено постављање Роло-завеса система MGS, од платна Eden-135 (38,66 m2 по цени од 79.800,00 динара).

Извршена је реконструкција и стављање у функцију три чвора фекалне канализације (у Кабинету 56 који се користи за практичну наставу
на грађевинском одсеку, у решо кухињи коју користе чистачице и на плафону ђачког улаза - испод стоматолошке ординације). У оквиру ових радова
извршена је уградња укупно 5 нових ливено-гвоздених поклопаца на делу канализационе мреже између паркинга и ул. Радоја Домановића
(вредност радова 222.600,00 динара).

Лево и десно од главног улаза у школу, постављене су укупно 4 нове парковске клупе са наслонима (две нове, типа „Сунце“ и две
реконструисане, са рустичним челичним носачима). Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
„Шумадија“ донирала је две металне канте за смеће, са интегрисаним пепељарама.

На почетку II полугодишта, у наставничкој канцеларији школе, модификован је орман за дневнике, докупљени су пуњачи и фотроле са
тастатуром, за 10 таблет рачунара који су раније добијени као донација компаније „Mozzart“ doo из Београда, чиме је омогућено да наставници
(углавном) општеобразовних предмета, у Ес-Дневнику, врше евиденцију активности приликом реализације наставе на дневном нивоу. Након
тестирања, утврђено је да је 1 таблет-рачунар неисправан, због чега је докупљен нов, истог квалитета (Tablet ESTAR Urban 10,1" по цени од 16.920,00
динара). Постављен је посебан Wi Fi рутер намењен за потребе ЕС дневника. Расподела таблет-рачунара учињена је на следећи начин: 2 таблетрачунара за одељења образовног профила Електротехничар енергетике и Архитектонски техничар, затим 2 за одељења на занимањима
Електротехничар
рачунара
и
Грађевински
техничар,
2
за
одељења
на
занимањима
Администратор
рачунарских
мрежа/Електричар/Електромонтер мрежа и постројења и Техничар за заштиту животне средине, 2 за одељења на занимањима Електротехничар
за електронику на возилима и Техничар за индустријску фармацеутску технологију и 2 за Електротехничаре информационих
технологија/Електротехничаре за термичке и расхладне уређаје и Прехрамбене техничаре.

У организацији USAID-а и Секретаријата за послове јавних набаки Градске управе за заједничке послове града Крагујевца, представници
Ученичког парламента школе анкетирали су наше ђаке у вези донације при реализацији једног пројекта вредности не веће од 500.000,00 динара.
Ученици су се изјаснили за пројекат „Теретана на отвореном“, тако да ће током 2022. године, у дворишту школе, бити постављено укупно 7 fitnes
sprava.

Дана 15.11.2021. год. школа је аплицирала код Компаније „MORAVACEM“ d.o.o. из Поповца код Параћина (бивши CRH-цементара у
Поповцу) за донацију новчаних средства у износу од 3.500 €, потребних за реализацију Пројекта „Адаптација простора некадашње машинске
радионице и ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТРИЈАЛА“. Након позитивног одговора и
потписивања Уговора о донацији, на рачун школе уплаћен је износ од 409.892,50 динара. У оквиру истог Пројекта, неопходно је адаптирати простор
који се некада користио за реализацију практичне наставе Техничара штампе, у који желимо да сместимо постојећу опрему из радионице за
реализацију машинске праксе, а ову инвестицију у износу од 98.391,50 динара, школа је спремна да реализује из сопствених средстава. Радови су у
току.

Дана 14.12.2021. године школа је аплицирала на Јавни позив МПНТР, у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава за 2022. године
Пројектом „Водоводни прикључак постојеће унутрашње хидрантске мреже и изградња спољашње хидрантске мреже (са укупно 7 надземних
хидраната)“. Израда Елабората поверена је Ј.К.П. „Водовод и канализација“ Крагујевац, по бенефицираној цени од 60.000,00 динара. У складу са
сачињеним Техничким описом, те Предмером и предрачуном радова, предрачунска вредност пројекта процењена је на 8,012.601,49 динара без ПДВ-
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а, односно 9,615.121,79 динара са ПДВ-ом. Након потврде МПНТР да су нам средства одобрена, школа је спремна да уђе у процедуру финансирања
израде Катастарско-топографског плана и издавања Грађевинске дозволе.

Школа учествује у Пројекту „ПОВЕЗАНЕ ШКОЛЕ“, којим је предвиђено комплетно покривање сви наставних просторија и целе школе
Интернетом. У току је израда пројектне документације.
*)
Детаљније информације о свим активностима налазе се у личној евиденцији
и документацији директора школе, која ће бити презентована члановима Савета
родитеља и Школског одбора.
Директор школе
У Крагујевцу,
31.01.2022. год.
______________________________
Зорић Т. Зоран
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Извештај о раду директора Школе
у II полугодишту школске 2021/22. године
(период од 01.02.2022. до 31.08.2022. године)


Образовно-васпитни рад школе у другом полугодишту шк. 2021/2022. год. настављен је по ПО ПРВОМ МОДЕЛУ (непосредан
рад са ученицима), у складу са усвојеним и одобреним Оперативним планом, који је подразумевао часове у трајању од 45 минута, са
почетком прве смене у 7:30 сати, а друге смене у 14:00 сати.

И током II полугодишта школске 2021/2022. год. школа је, на дневном нивоу, (сваког радног дана у 8:00 сати), редовно извештавала
Институт за јавно здравље у Крагујевцу, у вези података које су достављале одељењске старешине, а односили су се броја ученика који
су заражени вирусом Sars-Cov-2. Извештавање на недељном нивоу, вршено је сваке среде до 10:00 сати, попуњавањем посебног
упитника, који је путем мејла, достављан од стране МПНТР.
Сваког петка у радној недељи, Тим за праћење и координисање примене превентивних мера (Тим за школе) доносио је ОДЛУКЕ
о моделу реализације наставе током наредне недеље, који је, у складу са одобреним Оперативним планом рада, могао бити: по I моделу:
Настава и учење у школи, кроз непосредан рад са ученицима (рад у школи у две смене, са часовима у трајању од 45 минута); по II моделу: Комбиновање наставе
и учења у школи са учењем на даљину (рад у две смене, са часовима у трајању од 45 минута) или по III моделу: Настава и учење на даљину (једносменски рад
од куће, са часовима у трајању од 45 минута).


У складу са претходним, настављено је са планираним редовним одржавањем седница Педагошког колегијума, Наставничког
већа и Школског одбора, често и коришћењем Google-Meet апликације, која је и намењена за on-line видео конференције. Ове седнице
су снимљене, а аудио-визуелни записи су трајно сачувани на посебном диску.

Настављено је руковођење Тимом за обезбеђење и унапређење квалитета рада установе, затим континуирано учешће у раду Тима
за заштиту од ДНЗЗ и праћење тј. координација рада осталих тимова у школи.

Контрола рада Тима за обезбеђење и унапређење квалитета рада установе извршена је у периоду од 09. до 10.02.2022. год. у
овиру посете Драгане Оцокољић, просветне саветнице ШУ Крагујевац, која је задужена за праћење рада средњих школа.

Контрола рада Тима за заштиту од ДНЗЗ извршена је 27.04.2022. године, током посете Марије Башчаревић, спољног сарадника
ШУ Крагујевац.

Редован инспекцијски надзор над радом школе, у школској 2022/2023. години, обављен је дана 24.03.2022. године, од стране
Љиљане Милић, градског просветног инспектора.

Непосредно посматрање и вредновање образовно-васпитног рада наставника, вршено је у сарадњи са педагошко-психолошком
службом, током посете часова наставника-приправника Милене Вуковић и наставника Вере Лазић.

У периоду од 04. до 05.02.2022. године, у школи је, организована Скупштина Удружења грађевинских и геодетских школа Србије
(УГГШС). Директор је непосредно учествовао у раду Управног одбора, Надзорног одбора и Издавачког савета. Након одржаних
46

седница, за учеснике је организовано предавање Компаније HENKEL Srbija. Свечана вечера приређена је у Хотелу „Женева“ у
Крагујевцу.

Дана 16.03.2022. год. директор је преисуствовао Округлом столу „Средње школе и ГАФ у дијалогу о професионалној
оријентацији младих“, који је организован од стране Грађевинско-архитектонског факултета (ГАФ) Универзитета у Нишу.

Такође, у периоду 07.÷09.07.2022. године, у Кладову, директор је непосредно учествовао у раду Скупштине Заједнице
електротехничких школа Србије (ЗЕТШС).

У oрганизaцији Шумадија сајма из Крагујевца, у периоду од 17. до 18.03.2022. године, ученици сва четири подручја рада,
представили су нашу школу на Сајму образовања и запошљавања. Иста поставка је презентована дана 05.05.2022. године, на
Фестивалу науке који је приређен у Првој крагујевачкој гимназији.

192 ученика и 8 наставника са подручја рада Геодезија и грађевинарство, дана 28.04.2022. године, реализовало је посету
Међународном сајму грађевинарства у Београду.

226 ученика и 13 наставника са подручја рада Електротехника, дана 23.05.2022. године, реализовало је посету 64. међународном
сајму технике и техничких достигнића у Београду. Ученици Филип Филиповић и Јован Михајловић, у пратњи ментора Дејана Рајчића,
Велимира Дуканца и Данка Андријанића, у оквиру Креативног кутка сама, представили су рад „Инверзна кинематика у роботици“,
који је претходно, на „Галаксија купу“ одржаном 26.03.2022. године у Зајечару, освојио прво место.

Након 26. регионалног такмичења, које је одржано 07.05.2022. године у Деспотовцу, наши ученици су на 26. републичком
такмичењу ученика електротехничких школа Србије, које одржано дана 28.05.2022. године у Бачкој Паланци, освојили два трећа
места. Ученик Миљан Милосављевић је, под менторством наставнице Стојке Ерић, освојио III место на такмичењу из предмета „Основе
електротехнике II“. Ученик Лазар Гавриловић је, под менторством наставнице Вере Живанић, освојио III место на такмичењу из
предмета „Енергетска електроника“.

У периоду од 16. до 17.04.2022. године, у оквиру регионалног такмичења „Колико је јак твој мост“, који је организовао Факултет
за машинство и грађевинарство у Краљеву, ученици Ранковић Сања, Радовановић Ива и Васовић Ђорђе, у пратњи ментора Александре
Дамњановић, приликом провере носивости направљених модела од шпагета, освојили су III место.

На 31. републичком такмичењу геодетских и грађевинских школа Србије, које у периоду од 13. до 15.05.2022. године
одржано у Новом Пазару, освојили два прва места. Ученик Милош Ћировић, под менторством наставнице Весна Савић, освојио је I
место на такмичењу из предмета „Грађевинске конструкције“. Ученик Младен Бранковић, под менторством наставнице Душице Антић,
освојио је I место на такмичењу из предмета „Апликативни рачунарски програми - AutoCAD“. На седници Скупштине УГГШС
договорено је да организатор и домаћин наредног 32. републичког такмичења, које ће се реализовати априла 2023. године, буде наша
школа.

За све добитнике једне од прве три награде на републичким такмичењима Србије, у Скуптини града, дана 18.05.2022. године,
приређен је свечани пријем, а дана 11.07.2022. године, додељена име је и новоустановљена награда „Понос града Крагујевца“.
Манифестације су медијски пропраћене од стране РТК.
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Светски дан воде, 22.03.2022. године, обележен је у школи, завршним презентовањем активности у оквиру пројекта „НЕ ТЕЧЕ ТО

РЕКА-ВЕЋ ВОДА, НЕ ПРОЛАЗИ ВРЕМЕ-НЕГО МИ“.


У школи су, током маја (од 16. до 31.05.2022. године), традиционално обележени „Дани породице“, са посебним освртом на тему
Породица и урбанизација. Учешће су узели ученици и наставници са свих подручја рада и чланови свих секција наше школе.

У периоду од 07. до 15.03.2022. год. Друштво „Tomović COM“ из Крагујевца, спровело је раније уговорено Оспособљавање 300
ученика I разреда за безбедан и здрав рад (на пракси).

Са колегама Томиславом Радосављевићем и Александром Дамњановић, директор је дана 22.06.2022. године, у Београду,
учествовао на отварању Новог регионалног пројекта „Унапређење квалитета стручног образовања кроз јачање улоге организатора
практичне наставе“, који ће се реализовати у организацији Аустријске агенције за образовање и интернацонализацију OeAD.

Дана 22.03.2022. године, насимично одабрана 42 ученика узраста од 16 година, учестовала су у Међународном PISA тестирању,
организованом од стане Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања при МПНТР. Школски тим су чинили Зоран Николић
- помоћник директора, Марија Ивановић - школски координатор и Марко Радосављевић - IT тест администратор.

У периоду од 05. до 08.04.2022. године, 305 ученика завршних разреда Прве техничке школе, учествовало је у Другом пилотирању
државне матуре. Сви ученици IV разреда попуњавали су тестове из Српског језика и књижевности, потом из Математике. Ученици
одељења IV/1-е, IV/2-е, IV/4-е и IV/7-е радили су додатни тест из Електротехнике, док су ученици IV/1-хт радили додатни тест из области
Заштите животне средине, а ученици IV/2-хт тест из области Индустријске фармацеутске технологије. У школи су организована
дежурства, а посебно су били одређени наставници за прегледање тестова по накнадно доставњеном „кључу“.

С.З.Р. „Фото Мира“ из Крагујевца, крајем маја 2022. године, у школи је фотографисала 278 ученика завршних разреда по цени од
700 динара и 790 ученика I, II и III разреда по цени од 400 динара за табло. Укупно 1152 ученика је затражило групну фотографију по
цени од 120 дин. Закључивањем уговора са овом фотографском радњом, школа је остварила рабат у износу од 64.874,00 динара.
Фотографисање наставника извршено је бесплатно.

Школска 2021/2022. година за укупно 307 матураната, успешно је завршена средином јуна 2022. године. Књигама је награђено
107 ученика, од који су 4 била носиоци дипломе „Вук Караџић“. За „Ученика генерације“ проглашен је Алекса Милић из IV/7-е, који
је и додатно награђен од стране Фондације „Њ.К.В. Престолонаследник Александар“, а накнадно је добио и плакету Фондације „Богдан
Милановић“ из Крагујевца.

За одличне ученике I, II и III разреда, накнадно су набављене 192 књиге, као и додатне 32 књиге за ученике са просеком 5,00.
Похваљени су, и ваучерима награђени, најбољи спортисти школе, а књигама и 28 ученика и 4 наставника-ментора за учешће на значајним
такмичењима и промотивним активностима које су допринеле афирмацији школе.

На крају школске 2021/2022. год. ангажовањем Штамарије „Графостил“ из Крагујевца, успели смо да објавимо ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ 2021-2022, али у тиражу од свега 500 примерака, из разлога што се за куповину Извештаја по цени од 500,00 динара, пријавило
само 387 ученика.
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На иницијативу Академијског одбора за село САНУ, Института за примену науке у пољопривреди и Пољопривредних факултета
у Београду и Новом Саду, дана 09.07.2021. године, у оквиру обележавања 140 год. од оснивања Пољпривредно-хемијске школе „Др
Ђорђе Радић“ из Краљева и традиционалне манифестације „Смотра лепоте живљења на селу - Прва бразда“, која је одржана у Новом
Селу код Врњачке Бање, нашој ученици Сари Ратковић из IV/1-п, уручена је награда „Др Ђорђе Радић“, као најбољем ученику са
подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране.

Дана 14.05.2021. године у Првој техничкој школи уприличен је скуп матураната који су обележили 55 година, а 11.06.2021.
године и скуп матураната који су обележили 45 година од завршетка средњошколског образовања у нашој установи. Била нам је част
да их угостимо и омогућимо им да евоцирају лепе успомене.

Након анкете коју је Ученички парламент спровео међу ученицима завршних разреда, и у огранизацији Савета родитеља,
прослава „Матурске вечери“ реализована је 01.06.2022. године у Хотелу КРАГУЈЕВАЦ. Ученици су изабрали да их увесељава Mojito
бенд, ангажован преко Агенције Max Music Star. У прослави је учествовало укупно 287 ученика, заједно са њиховим гостима из реда
наставника. Ресторан је обезбедио 10 гратиса за одељењске старешине, 6 гратиса за социјално угрожене ученике и близанце, 7 гратиса
за чланове руководства и председника Савета родитеља, укупно 23 гратис места.

На VII редовној седници Наставничког већа, која је одржана 17.06.2022. године, Мирјана Николић, председник Стручног актива
за развој школског програма, презентовала је Школски програм 2022-2026. године, који је потом, дана 30.06.2022. год. усвојен на II
редовној седници Школског одбора.

Након одлуке МПНТР, за ученике завршних разреда Основних школа „Станислав Сремечевић“ и „21. октобар“ из Крагујевца, у
Свечаној и Фискултурној сали наше школе одржан је ЗАВРШНИ ИСПИТ на крају I циклуса (осмогодишњег) образовања.

Почетком јула месеца, у школи је спроведен УПИС УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА у школској 2022/2023. години. Упис је извшен
непосредно (подношењем пријава у просторијама школе), али и електронским путем, преко портала е-Управа. У школској 2022/2023.
години, I разред наше школе похађаће укупно 298 ученика (1 ученик по ИОП-у 2), распоређених у 10 одељења на четворогодишњим
занимањима и свега 9 ученика на трогодишњем занимању „Монтер суве градње“. Није било заинтересованих за трогодишње занимање
„Керамичар-терацер-пећар“.

Након комисијски спроведеног поступка бодовања запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба,
у нови Јединствени Информациони Систем Просвете (ЈИСП), извшен је унос података о запосленима и систематизованим радним
местима за школску 2022/2023. годину, како би благовремено, и у законским оквирима, на сајту МПНТР могле бити исказане листе:
Технолошких вишкова, Непуних норми и Слободних радних места. Поред директора школе и помоћника директора Зорана Николића,
унос података у ЈИСП вршила су још два овлашћена лица, Марко Словић - секретар установе и Бранислав Шошкић - наставник
математике, рачунарства и информатике.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА:

Дана 16.02.2022. год. у организацији Јекатеринбршког монтажног колеџа, одржана је on-line конференција „Друтвене мреже и
онлајн учење“, реализована са наставницима Уралског регионија и питањима за дискусију:
- Друштвене мреже као средство учења и интеракције учесника у образовном систему;
- За и против коришћења друштвених мрежа у онлајн окружењу и
- Искуство учења у савременим условима и развој образовања у иностранству (нпр. Србији).
Том приликом Весна Павловић је, кроз презентацију, представила како је рализована настава у нашој школи у време пандемије
Covid 19, током 2020/2021. године. Сви полазници конференције добили су сертификате о учешћу.

У оквиру наставка сарадње са Средњом школом заелектротехнику и енергетику из Соколница код Брна у Чешкој, 12 наших
ученика, у пратњи наставника Весне Павловић и Ненада Пешића, посетило је њихову школу у периоду од 03. до 13.05.2022. године.
Узвратна посета 12 њихових ученика, у пратњи 2 њихова наставника, обављена је у нашој школи у периоду од 30.05. до
10.06.2022. године. Том приликом смо реализовали низ активности у вези посете: Шумарицама, Музејима „21. октобар“ и „Стара
ливница“, Компанијама „Vossloh Schwabe Serbia“ у Свилајинцу, „MIND REAL ESTATE“ d.o.o. у Собовици и „Grah automative“ у
Баточини, те музеју „Николе Тесле“ у Београду. Задњег дана посете, у Крагујевцу је боравило и руководство њихове школе, на челу са
директором Олдрихом Животцким.
У периоду од 25. до 28.08.2022. године, директор је у пратњи 8 наставника наше школе остварио посету школи у Соколницама
(Томислав Радосављевић, Весна Павловић, Гордана Радојевић-Васиљевић, Владан Јовановић, Данко Андријанић, Игор Шарац, Милош
Марјановић и Немања Јоксимовић). Посета је реализова у сопственој режији наставника.
ДОНАЦИЈЕ, РАДОВИ, ПОПРАВКЕ, ОПРЕМА::

Након што је Компанија „MORAVACEM“ d.o.o. из Поповца код Параћина (бивши CRH-цементара у Поповцу) донирала школи
новчана средства у износу од 3.500 €, током II полугођа у потпуности смо реализовали Пројекат „Адаптација простора некадашње
машинске радионице и ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТРИЈАЛА“. У оквиру истог
Пројекта адаптирали смо простор који се некада користио за реализацију практичне наставе Техничара штампе, у који смо сместили
постојећу опрему из радионице за реализацију машинске праксе, а ову инвестицију у износу од 98.391,50 динара, као и накнадно кречење
атаптираних просторија, школа је финансирала сопственим средствима.

У периоду од 11. до 21.02.2022. године потпуно је реализован Пројекат „ПОВЕЗАНЕ ШКОЛЕ“, којим приликом је извршено
комплетно покривање сви наставних просторија и целе школе Интернетом. (Уграђено је око 11.000 метара FTR кабла, 6
дистрибутивних РЕК ормана са укупно 16 свичева, и укупно 28 бежичних приступних тачака за WiFi).

Набављен је Моторни чистач лишћа и снега – Aгромаркет (вредност инвестиције је 85.507,62 динара).

У подстаници централног грејања извршено је сервисирање 3 циркулационе пумпе типа GHR, ремонт 4 вентила DN65 и глевног
вентила DN150.
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Свих 12 халогених рефлектора у фискултурној сали, снаге по 400W сваки, замењено је потпуно новим ЛЕД рефлекторима (4 x
200W + 8x150W).

На захтев Инспекције за ванредне ситуације при МУП-у Крагујевац, током летњег распуста, набављена је Опрема за колективну
и узајамну заштиту запослених, и то 2 комплета за прижање прве помоћи и 9 приручних апотека, све у износу од 53.520,00 динара.
*)
Детаљне информације о свим наведеним активностима налазе се у личној евиденцији и документацији директора школе, која
ће, на захтев, бити презентована члановима Савета родитеља и Школског одбора.

Директор школе

У Крагујевцу,
01.09.2022. год.

______________________________
Зорић Т. Зоран
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Помоћника директора школе
Помоћници директора: Зоран Николић и Тамара Ускоковић

Активност

Процена остварености
циљева реализованих
активности

Организационе припреме
за почетак
школске године

Потпуно остварен

Учешће у изради ГПР
школе

Потпуно остварен

ЈИСП и задужења
наставника у оквиру 40сатне недење

Потпуно остварен

Сарадња са ученицима и
одељењским старешинама

Потпуно остварен

Реализација наставе у
складу са 40-о часовним
ангажовањем помоћника
директора

Потпуно остварен

Начин реализације

Носиоци
активности (име и
презиме)

Време
реализације

Докази

Израда појединих
садржаја,
ажурирање
докумената,
планирање
активности и
задужења
Израда појединих
садржаја,
планирање
активности и
задужења

Помоћници,
руководиоци СВ,
тим за распоред

VIII,IX

Евиденција
помоћника,
огласна табла, сајт
школе

Помоћници, ППС,
руководиоци СВ

VIII,IX

Уношење и
ажурирање
података о
запосленима
Информисање ученика
и одељењских
старешина о свим
активностима у школи
Реализација часова у
складу са планом и
програмом предмета

Помоћници

IX

Годишњи
извештај о
реализацији плана
школе,
годишњи план
рада школе
Евиденција
помоћника

Помоћници, ППС,
руководиоци СВ

IX-VI

Евиденција
помоћника

Помоћници

IX-VI

Документација
помоћника, Есдневник, наставни
планови
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Потпуно остварен

Реализација према
ГПР школе, као и
према захтевима
појединих институција

Помоћници

IX-VI

Документација
помоћника, сајт
школе

Потпуно остварен

Систематски преглед у
оквиру школе

X,V

Распоред прегледа

Потпуно остварен

Свакодневни
непосредни контакт

Помоћници,
одељењске
старешине
Помоћници

IX-VI

Сарадња са родитељима

Потпуно остварен

Помоћници,
одељењске
старешине

IX-VI

Координиација рада
Стручних већа и актива,
Одељењских већа и
Наставничког већа.
Учешће у раду тимова у
школи и Педагошког
колегијума
Посета часовима
наставника

Потпуно остварен

Информисање
родитеља,
координација рада
између родитеља и
одељењских
старешина
Председавање
седницама одељ. већа
и присуство седницама
Стручних већа и
Педагошког
колегијума,
састанцима тимова
Израда плана посете
часова, утврђивање
присуства појединих
индикатора на обрасцу
за посматрање и
вредновање часа,
процена остварености
стандарда, разговор са
наставницима после
посете

Документација
помоћника и тима
за заштиту од
ДНЗЗ
Евиденција
помоћника, сајт
школе

Помоћници ,
руководиоци СВ,
стручни сарадници

IX-VI

Евиденција
помоћника,
записници

Помоћници,
стручни сарадници,
директор, чланови
тима за
самовредновање

IX-VI

Евиденција
помоћника,
припреме за час,
обрасци за
посматрање и
вредновање часа

Дан школе,
предавања и трибине,
хуманитарне активности,
промоција факултета и
високих школа
Организација
систематских зубарских
прегледа
Сарадња са школским
полицајцем

Делимично остварен –
због пандемије вируса
Covid-19 велики број
наставника је био на
боловању
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Увођење у наставу нових
колега

Потпуно остварен

Размена уч. и наставника
са школом ЕЕШ из
Соколница, промоција
наше школе ученицима
основних школа. Рад у
Заједницама стручних
школа
Појачан васпитни рад

Потпуно остварен

Давање упутстава,
упознавање са
распоредом, посета
часовима
Посета наставника
школе ЕЕШ из
Соколница. Отворена
врата за основц.
Учествовање у раду
Заједница

Потпуно остварен

Организовање
друштвено-корисног
рада

Организовање,
припремање
и праћење школских
екскурзија
Преглед документације, и
обрада података за
статистику

Неостварен због
пандемије вируса Covid19

Праћење
реализације
плана и програма
ескурзије
Праћење ажурирања
педагошке евиденције

Праћење епидемиолошке
ситуације на нивоу школе

Потпуно остварен

Организовање ПИСА
тестирања
Организовање пилотирања
државне матуре

Потпуно остварен

Потпуно остварен

Потпуно остварен

Систематизовање
резултата дневних
Ковид извештаја
Организација
дежурстава наставника
Организација
дежурстава наставника
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Помоћници,
стручни сарадници

IX-VI

Документација
помоћника

Помоћници, тим за
промоцију школе,
Стручна већа

V

Евиденција
помоћника, сајт
школе,
фотографије
записници

Помоћници
одељ. старешине,
родитељи, тим за
заштиту од ДНЗЗ
Помоћници
одељ. старешине

X-VI

Документација
помоћника

IX-V

Документација
помоћника,
извештаји

Помоћници,
стручни сардници

IX-VIII

Помоћници
директора

IX-VIII

Документација
помоћника,
записници,
огласна табла
Документација
помоћника

ПИСА тим

III

Помоћници
директора,
директор,
одељењске
старешине

II,IV

Документација
помоћника
Документација
помоћника

Израда плана ангажовања
наставника

Потпуно остварен

Организација уписа
ученика

Потпуно остварен

Организационе припреме
за почетак нове школске
године

Потпуно остварен

Организовање
дежурстава наставника
на такмичењима,
матурским испитима,
као и дежурстава по
налогу Школске
управе
Именовање чланова
уписне комисије и
спровођење уписа
Именовање
одељењских
старешина. Расподела
часова у оквиру СВ,
распоред одељења по
учионицама, распоред
часова и дежурстава
наставника

Помоћници
директора, Стручна
већа

V

Документација
помоћника,
извештаји

Помоћници
директора, Стручна
већа
Помоћници
директора,
руководиоци СВ,
тим за распоред

V-VII

Документација
помоћника,
извештаји
Документација
помоћника, сајт
школе, огласна
табла

VII-VIII

Помоћници директора су током првог полугодишта посебну пажњу посветили праћењу епидемиолошке ситуације на нивоу школе и организацији
наставе која се отежано реализовала због заражавања великог броја наставника Корона вирусом. Делимично је остварена посета часовима
наставника и нису организоване школске екскурзије због епидемије COVID-19. Све остале активности које су планиране ГПР-а су успешно
реализоване.
Активности које су реализоване, а нису планиране:
-

Органзовање ПИСА тестирања - У уторак 22.03.2022. год. организовано је ПИСА тестирање за изабране ученике I и II разреда, почев од 9:00
сати, у кабинетима за рачунаре бр: 5, 6, 7 и 8. Ову активност реализовао је школски ПИСА тим који чине: помоћник директора Зоран Николић,
наставници Марија Ивановић и Марко Радосављевић.
Организовање пилотирања државне матуре – У фебруару месецу Помоћници директора заједно са Одељењским старешинама вршили су
прикупљање пријава за полагање матурских испита, а у априлу је спроведено пилотирање државне матуре.
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

Евалуација рада Савета родитеља
Евалуација рада Педагошког колегијума
Евалуација рада Психолога
Евалуација рада Педагога
Евалуација рада Школских библиотекара
Евалуација рада Организатора практичне наставе и вежби

56

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Савета родитеља
Подносилац извештаја: Марко Словић, секретар школе

Активност

Прва седница Савета родитеља
1. Конституисање новог Савета родитеља за
школску 2021/2022. годину
2. Упознавање родитеља са пословником о
раду Савета родитеља
3. Избор председника, заменика председника
и записничара
4. Усвајање предлога плана рада Савета
родитеља
5. Избор представника Савета родитеља за
локални Савет родитеља и његовог
заменика
6. Избор представника Савета родитеља у
Тим за Самовредновање, стручни актив за
развојно планирање, Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе, Тим за
заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
7. Презентација Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања и престављање извештаја о
раду.
8. Анализа успеха и досциплине ученика на
крају школске 2020/2021 године и
извештаја о завршним и матурским
испитима.

Процена
оствареност
и циљева
реализован
их
активности
У
потпуности

Начин реализације

Учешће чланова
савета родитеља у
анализи
докумената;
Гласање (доношење
одлука) чланова
савета родитеља.
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Носиоци
активности
(име и
презиме)
Директор
школе, Зоран
Зорић;
Председник
Савета
родитеља,
Горан
Марковић;
Чланови савета
родитеља.

Време
реализације
15.09.2021.
године; у 16:00
часова

Докази

-

Записник;
Одлуке.

9. Разматрање Извештаја о реализацији
Годишњег плана рада за школску
2020/2021. годину.
10. Разматрање извештаја о остваривању
Развојног плана.
11. Разматрање извештаја о остваривању
активности из области самовредновања
12. Разматрање предлога Годишњег плана
рада школе за школску 2021/2022.годину.
13. Упознавање са одобреним уџбеницима за
школску 2021/2022. годину.
14. Предлагање Шкоолском одбору и
утврђивање висине износа и намене
средстава прикупљених од родитеља.
15. Именовање представника који ће бити
члан комисије за избор осигуравајуће куће
која ће осигуравати ученике
16. Избор два представника из Савета
родитеља за Школски одбор
17. Разно
Друга седница Савета родитеља
1. Усвајање записника са прве седнице
2. Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају првог класификационог периода
школске 2021/2022. године
3. Разно

У
потпуности

У
Трећа седница Савета родитеља
1. Усвајање записника са претходног састанка потпуности
Савета родитеља у школској 2021/2022.
години;
2. Књижевно – музички матине „Стиховима
против насиља“;

Учешће чланова
Председник
савета родитеља у
Савета
анализи докумената. родитеља,
Горан
Марковић;
Чланови савета
родитеља.
Председник
Учешће чланова
Савета
савета родитеља у
родитеља,
радионицама.
Горан
Марковић;
Чланови савета
родитеља.
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03.11.2021.
године,
„он - лајн“
седница

Записник.

16.12.2021.
године,
у 18:00 часова

Записник.

3. Презентација одабраних радионица за
ученике и реализација за Радионице за
родитеље „Конфликт и мир“;
4. Разно.
У
Четврта седница Савета родитеља
1. Усвајање записника са претходне седнице потпуности
Савета родитеља;
2. Доношење одлуке о именовању комисије за
спровођење избора
чланова
органа
управљања из реда родитеља;
3. Поступак за избор чланова органа
управљања из реда родитеља (три члана);
4. Разматрање успеха и дисциплине на крају
првог полугодишта за прво полугодиште
2021/2022. године (материјал се налази у
прилогу мејла).
5. Упознавање са Извештајем о развојном
плану школе за прво полугодиште школске
2021/2022. године (материјал се налази у
прилогу мејла);
6. Упознавање
са
извештајем
о
самовредновању за прво полугодиште
2021/2022. године (материјал се налази у
прилогу мејла);
7. Упознавање са Извештајем о реализацији
годишњег плана рада за прво прво
полугодиште 2021/2022. године (материјал
се налази у прилогу мејла);
8. Упознавање са Извештајем о раду
директора за прво прво полугодиште
2021/2022. године (материјал се налази у
прилогу мејла);
9. Упознавање са радом Тима за заштиту од
ДНЗЗ-а.

Учешће чланова
савета родитеља у
анализи докумената.
Гласање (доношење
одлука) чланова
савета родитеља.
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Председник
Савета
родитеља,
Горан
Марковић;
Чланови савета
родитеља.

14.03.2022.
године, у 16:20
часова

Записник,
Одлуке.

10. Упознавање са Извештајем о попису
имовине и новчаних средстава, обавеза и
потраживања за 2021. годину (материјал се
налази у прилогу мејла);
11. Упознавање са финансијским извештајем
(материјал се налази у прилогу мејла);
12. Разно.
У
Пета седница Савета родитеља
потпуности
1. Усвајање записника са четврте седнице;
2. Упознавање и давање мишљења на поднет
предлог Школског програма 2022-2026.
године.

Учешће чланова
савета родитеља у
анализи докумената.
Гласање чланова
савета родитеља.
„Он лајн седница“.

Председник
Савета
родитеља,
Горан
Марковић;
Чланови савета
родитеља.

27.06.2022.
године

Записник,
Одлуке.

Савет родитеља Прве техничке школе је у току школске 2021/2022. године одржао више састанака на којима су разматране теме важне за образовно
- васпитни рад школе. Савет родитеља у школској 2021/2022. години имао је 43 члана, сразмерно броју одељења у школи, односно један родитељ из
одељења као представник тог одељења. Председник Савета родитеља у школској 2021/2022. години био је Игор Марковић, родитељ ученика трећег
разреда, док је Снежана Рибарић изабрана за заменика председника, за записничара је изабрана Марија Марковић. У локалном Савету родитеља
представници су били Емина Николић и њен заменик Милорад Шуљагић. Чланови Савета родитеља су упознати са Годишњим планом рада установе,
Развојним планом установе, активностима Тима за самовредновање и Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Представници родитеља су бирани за тимове школе у чијем су раду учествовали. Разматрани су успех ученика, услови рада у школи и друга питања
од изузетне важности за рад установе. Чланови Савета родитеља бирали су из својих редова три представника у органу управљања школе, а то су:
Саша Стојановић, Марија Тешић и Милорад Шуљагић. Родитељи су на седницама износили своје предлоге, примедбе, сугестије, али и похвале и
задовољство уоченим напретком по питању просторних услова као и односа на релацији наставник – ученик и наставник – родитељ.
Савет родитеља имао је следеће представнике:
‐
‐
‐
‐
‐

Емина Николић, представника у локалном савету родитеља;
Ана Дујмић, представник у Тиму за самовредновање;
Данијела Николић, представник у Стручном активу за развојно планирање;
Милош Јанковић представник у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе;
Снежана Рибарић, представник у Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
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Овогодишњи савет родитеља чини 43 родитеља делегата из исто толико одељења.
Родитељ/ Старатељ
Невена Грабовац
Јелена Јовановић
Милорад Шуљагић
Срећко Станојевић
Милош Јанковић
Саша Стојановић
Милена Петровић
Ранко Бјеловић
Даница Никезић
Марија Тешић
Јадранка Радојевић
Гордана Стевановић
Снежана Стојадиновић
Ненад Арсић
Марија Марковић

Одељење
I1e
I4e
I5e
I6e
I7e
I1г
I2г
I1хт
I2хт
I1п
II1e
II3e
II4e
II5e
II6e

Родитељ/ Старатељ
Марија Јаковљевић
Светлана Милановић
Синиша Јовановић
Наташа Вукајловић
Катарина Калановић
Гордана Срећковић
Драгана Бошковић
Нада Стојковић
Снежана Влајковић
Ана Мијатовић
Соња Степић
Игор Марковић
Лидија Мартиновић
Драган Бранковић

Одељење
II7e
II1г
II2г
II1хт
II2хт
II1п
III1e
III2e
III4e
III5e
III6e
III7e
III1г
III2г
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Родитељ/ Старатељ
Сања Радивојевић
Бојана Миленковић
Данијела Парезановић
Ана Дујмић
Надица Радић
Драган Урошевић
Љиљана Цвијовић
Емина Николић
Снежана Рибарић
Василије Самчовић
Данијела Поповић
Наташа Марковић
Сандра Антић
Дејан Николић

Одељење
III1хт
III2хт
III1п
IV1e
IV2e
IV4e
IV5e
IV6e
IV7e
IV1г
IV2г
IV1хт
IV2хт
IV1п

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Педагошког колегијума
Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Упознавање
чланова У потпуности
Педагошког колегијума са
записником са претходног
састанка,
уз могућност приговора.
Усвајање дневног реда за У потпуности
текући састанак,
уз
могућност
измене
дневног реда.

Израда
плана
рада
колегијума за школску
2021-2022. годину
Усаглашавање
планова
рада
Педагошког
колегујума,
Акционог
развојног плана и свих стр.
и разр. већа, стр. сарадника
и органа управ.
Планирање
мера
за
унапређење рада и усвајање
примарних
задатака
за
школску 2021-2022. годину
Дефинисање координатора
и
чланова
тимова,

У потпуности

Начин реализације

Носиоци

Истакнут записник на
гугл диску и послат на
мејл пре сваког наредног
састанка, уз уважавање
основаних приговора.
Председник Педагошког
колегијума
обавештава
члан. о састанку и
дневном реду најмање два
дана
пре
састанка.
Усвајање дневног реда и
измена путем гласања.
Сагледавање потреба и
анализа прошлогод. рада

Записничар:
Бојана Поповић и
директор
школе
Зоран Зорић

и

Динамика
У
складу
термином
заказаног
састанка

Чланови
Педагошког
колегијума
(ПК)

Директор
ПК

Докази
са Записник

Записник

IX

Записник

У потпуности

Састанци
планова

размена Чланови ПК

IX

Записник

У потпуности

Анализа
развојних Чланови ПК
циљева и закључака тима
за самовредновање

IX

Записник

У потпуности

Предлози
председника Председници струч. IX
подручја рада и договор са већа и директор
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Документација
директора

одређивање
одељењских
старешина
Планирање
стручног У потпуности
усавршавања у школској
2021/2022. години
Анализа
и
праћење Делимично
реализације усвојених мера
за
унапређивање
рада
установе и предлагање
нових мера
Ажурирање
Школског У потпуности
програма
Ажурирање сајта школе
Подстицање
стварања Делимично
заједнице
учења
и
хоризонталног
усавршавања
Анализа
прикупљених
информација
од
одељењских старешина и
предметних наставника
Организација
Дана Школе

прославе

Спров.
процене
сопственог
рада
наставник
подиже
квалитет наставе

директором,
предлози
чланова стручних већа
На
основу
процене Чланови ПК
компет. Стр. већа праве
наставника
планове
стручних већа
Извештај
чланова Чланови ПК-а
колегијума о предузетим
активностима на мес.
нивоу, дискусија
Извештај тима
Подела задужења

VIII, IX

Записник

XI

Записник

Тим за шк. програм, IX и до краја Сајт школе
Тим за одржавање године
сајта, Чланови ПК
X и током целе Записник
Учествовање на месечном Чланови ПК
године
нивоу у активн. заједнице
(през. примера добре
праксе, метода учења...),
Информисање чл. већа
У потпуности
Утврђивање броја уч. по Директор
X
Записник
смеровима за које треба Чланови ПК
организовати
ИОП-е.
Укључивање ових учен. у
редован образ. систем.
Усвајање ИОП-а.
Није
реализовано Преузимање одговорн. за Директор
X
Записник
због епидемиолошке поједине
задатке
у Чланови ПК
ситуације
организ. свеч. академије
Није
реализованопроцењено
да
стручни актив за
развојно планирање
треба да реализује
активност
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Договор о организацији и Није реализовано
реализацији
пројектне
наставе; о формирању базе
ученичких радова
План угледних часова
Није остварено
Анализа резултата на иниц.
тестовима

Чланови
помоћници
Делимично- нису сва Извештај пред. Стр. већа, Пред. Стр. већа
већа известила о препоруке
за
план.
тестирањима
наставе
У потпуности
Процена
степена Чланови ПК
реализације, договор како
да се стручна већа
ангажују

Анализа
остварених
резултата
и
стандарда
постигнућа у настави у току
I
класификационог
периода.
Редовност
похађања
наставе.
Реализација
инклуз.
образовања
Припрема дана толеранције У потпуности
и хуманитарних изложби
Анализа рада стр. већа за
претходни период са предл.
мера за побољшање
Припрема
Светосавске
академије
Избор најбољих ученика и
настав.
носилаца
Светосавске награде

Делимично

Усвајање плана

ПК, X

Записник

X

Записник

XI

Записник

Учешће у радионицама и Чланови
ПК, XI
координација активности координатори
секција,
вршњачки
тим
Преглед
евиденције Стр.
сарадници, XI
стручног већа
председници већа

Записник

Делимичноизвршене
су
припреме
и
предложени ученици
Договор око задужења
али још увек није
урађен правилника за
одабир
носиоца
светосавске награде
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Записник
Записник

Чланови
ПК,
координатори секција XII
и директор

Анализа
остварених
резултата у настави на крају
првог
полугодишта
и
предлог
мера
за
побољшање
Анализа
реализације
планираних
развојних
активности
Анализа
реализованих
активности
планираних
самовредновањем
Анализа
реализованих
активности
планираних
плановима
инклузивног
образовања

У потпуности
У потпуности

Представљање плана мера
Председници
за
побољшање,
стручних већа
постављање рокова

I

Извештај на
колегијума

седници Председници
стручних већа

I

Извештај на
колегијума

седници Координатор тима за
I
самовредновање

Извештај на
колегијума

седници Координатор тима за
I
инклузију

Записник

У потпуности

У потпуности
Предлог плана уписа
Разматрање поднетих
У потпуности
шестомесечних и
годишњих извештаја
Стручних већа
Анализа рада тимова
Упознавање са актуелним У потпуности
темама

Анализа успеха ученика

Записник

У потпуности

Записник
Записник

Комуникација
са
Председници
привредном
комором,
подручја рада
НСЗ и министар.

Записник
I, II

Подношење
извештаја,
договор о даљим мерама, Чланови ПК, стручни
II
извештај о прегледаним сарадници
документима тимова
Пилотирање
државне Директор
матуре
Извештај
просветне
саветнице
Драгане
Оцокољић
и
начин
реализације препорука

Није
реализованоодносно,
Директор,
Израда плана посете и
презентација
је
руководство
подела задужења
вршена
на
чланови ПК
наставничком већу
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III

Записник

Записник

Записник
и X, IV

Организовање
дочека У потпуности
ученика и наставника из
Чешке
У потпуности
Организација
Дана
породице
Организација
матурских
испита и матурске вечери
Презентација
детаљног
плана завршетка школске
године
Организација припремне
наставе
за
матурске,
разредне и поправне испите
Израда новог Школског
програма
Избор комисије за одабир
ученика генерације
Прелиминарна
подела
часова на нивоу већа
Учешће
пројекту

у

Еразмус

Усвајање плана уџбеника

У потпуности

Анализа успеха након
одељењских
већа
и
смернице за даљи рад
Радионице,
друштвене
игре у којима учествују и
родитељи и ученици
Формирање комисија и
одабир простора

Записник
Педагог

IV

Чланови
ПК,
V
координатори секција
Помоћници, чланови
V
ПК, УП

У потпуности

У потпуности
У потпуности
У потпуности

+ У потпуности
У потпуности

за 2022-2023. годину
Делегирање
задатака У потпуности
члановима
наставничког
већа
у
складу
са
одговорностима које имају
Анализа услова за почетак У потпуности
рада школе (бројно стање
ученика
у
школи,
кадровски услови рада)

Записник
Записник

Израда плана
У потпуности

Записник

Помоћници

Координација наставника
чланова комисије, план
наставе
Информисање о роковима
и задужењима
Делегирање
задужења
члановима
Информисање о броју
уписаних
ученика
и
програмима обр. профила
Информисање и одабир
учесника
Чланови стручног већа
одабирају
препоручену
литературу од стране
МПНТР
Чланови
наставничког
већа праве извештаје и
достављају их тиму за
праћење реализације

Помоћници и настав.
V
укључени у комисије

Записник

Мирјана Николић

V

Записник

Директор

V

Записник

Председници
стручних већа

VI, VII

Записник

Владимир
Чабрић,
VI
чланови колегијума

Записник
Записник

Чланови
већа

стручних

VIII
Записник

Тим
за
праћење
VIII
реализације

Извештај са уписа, бројна
стања
одељења,број Директор
ангажованих наставника
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V

Записник
VIII

Током 2021/2022 школске године одржано је седам састанка Педагошког колегијума. Посебна пажња посвећена је организацији рада у измењеним
околностима. Чланови колегијума су једногласно одлучили да се Дан школе не обележава због процене епидемиолошке ситуације као неповољне
за оджавање већег скупа. Дискусија о анализи резултата на иниц. тестовима је детаљније вођена на стручним већима. Анализа успеха ученика је
рализована и дискусија о мерама за унапређење је вођена на наставничком већу. Детаљне информације о реализованим активностима налазе се у
записницима и прилозима.

ВАЛУАЦИЈА РАДА Психолога школе
Психолог: Бојана Поповић
Процена
остварености
Време
Активност
циљева
Начин реализације
Носиоци
реализаци
реализованих
је
активности
I ОБЛАСТ РАДА: ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Анализа,
договори
са Психолог, чланови тима VIII, IX
Учествовање у изради сегмената У
потпуности
члановима: СТИО, Тима за за израду ГПР школе
ГПР школе.
заштиту од ДНЗЗ, Тимом за
Акционог развојног плана, плана
подршку
и
оснаживање
Тима за заштиту од ДНЗЗ, Тима за
приправника,
Стручним
инклузивну
наставу,
Плана
активом за РПШ, Тимом за
професионалне
оријентације,
самовредновање.
Плана рада одељ. старешине,
Израда планова у складу са
Предлога тема за час одељ.
Правилником о програму
старешине,
Плана
рада
свих облика стр. сарадника и
Вршњачког тима, План рада тима
приоритета за шк. 2021-22.
за обезбеђење квалитета и развој
год.
установе
Планирање рада психолога
Делимично
Израда глобалног и месечних Психолог
IX
планова рада
Планирање
стручног У
усавршавања ван установе и потпуности
хоризонталног усавршавања

Израда плана личног стручног Психолог
усавршавања
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VIII, IX

Докази

Урађени планови
и програми који
су
саставни
делови
ГПР
школе.
Дневник
рада.
Мејл
комуникација.

ГПР,
мес.
планови на Гугл
диску
План
усавршавања у

Припремање
плана
часовима у школи

посета У
потпуности

Операционализација месечног Психолог, педагог
распореда рада

XI

и
мини Током
Операционализација
на Психолог
године
основу изражених потреба колегијум
стручних већа и приоритета
АРП и самовредновања
II ОБЛАСТ РАДА: ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
и I
Праћење
задовољства Психолог
Анализа рада секција
Није
ученика,
упоређивање координатори секције
(рН клуб, драмска, новинарска реализованзадовољства
школом
са
секција, шах клуб)
услед
ученицима који нису чланови
одсуства
секција (упитник у сарадњи са
психолога
педагогом Д. Зарков)
Анализа рада тимова
У потпуности Израда
инструмента
за Психолог
VII
испитивање
Ефективности
рада тимова
II
Анализа индивидуализације и Није
Праћење и вредновање прим.
ИОП-а и мере за унапређење рада реализован
мера индивидуализације на
часовима редовне, допунске
Психолог,
педагог
наставе и у е-учењу, ЧОС-у,
наставници
Договор са тимом, Израда
појединих извештаја.
Планирање
педагошко У
инструктивног рада са колегама и потпуности
учешћа у заједници учења

Анализа
посећених
часова
редовне и онлајн наставе, додат.и
доп.наставе , часова одељ.
старешине (на основу плана
педаг.инструкт. рада)

Вредновање и указивање на Психолог,
Делимичноизвештај дат слабости и јаке стране педагогнаставници
наставницима посећених часова
појединачно
након
реализоване
посете
са
смерницама за
унапређење
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Током
године

Годишњем плану
рада
Педагошка
документација
Документација
психолога

Извештај
о
реализацији
годишњег плана
рада
Документација
психолога, мејл
комуникација
Извештај
психолога.
Документација
психолога,
записник
педагошког
колегијума
Обрасци
за
вредновање часа

Координација и организација У потпуности
израде годишњег извештаја о
раду
установе,
учешће
у
евалуацији рада установе кроз
тим за обезбеђивање квалитета
Израда
инструмента
за Није
евалуацију рада наставника и реализовано
стручних сарадника

Извештај о реализацији рада
установе, Евалуација рада
установе, Договор са тимом
Израда документа

Извештај,
мејл
Психолог, чланови пед.
комуникација
колегијума и СА за XII, I, VI,
развојно
планирање, VII I
чланови стр. већа

Разматрање
компетенци
наставника
и
стручних
сарадника
сарадника
за ППС и стручнаа већа
успешан рад и конципирање
чек листе
III ОБЛАСТ РАДА: РАД СА НАСТАВНИЦИМА
и
Пружање стручне подршке у У потпуности Помоћ у припреми часа, Психолог
реализацији
садржаја
рада
помоћ у избору поступака приправници
наставника
праћења
ученика
и
вредновања
ученичких
постигнућа-разговор,
демонстрација, упућивање на
литературу
Учешће у заједници учења
У
Пружање помоћи наставн. у Психолог, педагог, тим
потпуности
осмишљавању
рада
са за е-учење и стручно
ученицима
којима
је усавршавање,
потребна додатна подршка. заинтересовани
Учешће у изради педаг. наставници
профила и ИОП-а (даровитим
ученицима и ученицима са
тешкоћама у развоју...)*,
Комуникацијске вештине
за наставнике - уместо ове
обуке одржана Како држати
радионицу и осмишљавање
и одабир 4 радионице за
превенцију
насилног
понашања, Присуство и
помоћ
при
реализ.
активности наставника на
69

Током
године

Документација
психолога,
припреме
наставника

Током
првог
полугодиш
та

Документација
психолога,
Записници.
Израђене
презентације,
Фотографије са
обуке за
одељењске
старешине
Дани толеранције
2021
урађени ИОП-и,
евалуације

Пружање
приправницима

подршке

Ефикасна индивидуализација
Подршка наставницима у раду са
учен. код којих је утврђен
психолошки узрок неуспеха
Упознавање ученика I разреда са
садржајима и врстама подршке
коју могу добити од психолога

заједници учења
У потпуности Пружање помоћи приправн. у Психолог,
Ментори, Током
процесу увођења у посао, као Чланови
Тима
за године
и у припреми полагања испита пружање
подршке
за лиценцу
приправн.
У потпуности Помоћ
у
планирању Психолог
и
пред. Током
индивидуализованих садржаја наставници
године
У потпуности Појачан рад са наставницима и Психолог,
тим
за Током
ученицима и предлагање мера безбедност
године
за превазилажење
IV ОБЛАСТ РАДА: РАД СА УЧЕНИЦИМА
У потпуности Обилазак ученика I разреда
Тим
за
адаптацију Током
ученика и афирмацију полугодиш
школе
та

Испитивање
потенцијала
и У потпуности
слабости, интересовања ученика
и претходних врстаподршке у
образовању

Израђењ упитник за родитеље Одељењски старешина,
на
првом
сусрету
са
одељењским
старешином,
анкета
интересовања
ученика*

Саветодавни рад, прикупљање
Анализа података из социјалне Делимичнокарте и план подршке
нису
све помоћи
одељењске
старешине
доставиле
социјалне
карте
Анализа постигнућа
Делимично
Саветодавни рад са ученицима
у складу са специфичностима
подршке која се оставарује
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Психолог и
безбедност

тим

Записник,
Дневник
психолога

рада

Документација
психолога
Документација
психолога
Дневник
евиденције,
записник тима за
подршку
ученицима

IX

Записник са род.
састанака
и
Одељ.
већа.
Анкета
з
аученике на гугл
диску
за X и током Документација
године
психолога

Психолог и одељењске IX, X, XI
старешине

Документација
психолога,

Педагошки
профил,
план
индивидуализације,
евалуације
Идентификација и упућивање Није
талент. ученика у Петницу
реализованоније
достављен
позив школи
Испитивање и саветовање за У потпуности
избор будуће професије
реализован
Информисање о стартегијама Није
учења, концепт целоживотног реализован
учења,
здравим
стиловима
живота, мотивисање на учење
страних језика и употребу ИКТ
Појачан васпитни рад

У потпуности

Препорука предм. наставника
и тестирање ученика, писање
препоруке
Професионална оријентација Психолог
XII
ученика, тестирање
Радионице и саветодавни рад
са ученицима, Менторисање
ВТ-ом, израда материјала за
ученике
на
енгелеском,
немачком и руском језику који
стоји на вратима психолога
Саветодавни рад, креирање Психолог, педагог и Током
уговора о понашању
одељењски старешина
године

V ОБЛАСТ РАДА: РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
садржаја Психолог,
директор, IX
Обраћање родитељима ученика I У потпуности Осмишљавање
писма родитељимана првог Тим за инклузију, Тим за
разреда, јасна комуникација
разреда
промоцију школе
циљева,
очекивања,права
и
обавеза школе и родитеља
Саветодавни рад са родитељима
У потпуности Разговор
Психолог
По потреби
током
године
Анкета за родитеље ученика Психолог,
одељењске IX
Прикупљање
података
од Делимичнородитеља који су од значаја за нису
све првог разреда (израда анкете) старешине
Анализа анкета
упознавање детета и праћење старешине
његовог развоја
доставиле
запажања
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Документација
психолога

Документација
психолога
и
одељ. Старешине
Мејл комуник. са
одељ.стареш.
(достављен
материјал)
Документација
психолога
Документација
психолога, Гугл
диск-сегмент за
од. ст. евиденција
одељ. старешине.

Сарадња са Саветом родитеља, по У потпуности
потреби, информ. родитеља и
давање предлога по питањима
која се разматрају на Савету
родитеља
Укључивање родитеља у процес У потпуности
образовно – васпитног рада*

Размена,
информисање, Психолог
презентације, радионице

Током
године

Записник

Сарадња са породицом у Психолог.
подршци ученицима усмерена Педагог
на зајед. активности родитеља
и настав. са циљем побољ.
успеха,
адаптације
и
партицип. (израда ИОП-а,

Током
године

Оперативни план
заштите, ИОП-и.
Извештаји
о
појачаном васп.
раду. Анкета о
задовољству
сарадње
са
порoдицом

VI ОБЛАСТ РАДА: РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ
Сарадња на припреми Годишњег У потпуности Операционализација задатака, Директор,
стручни
Записник са Пед.
плана рада
израда планова
сарадници,
колегијума,
VIII, IX
педагошкиколегијум
dokumentacija
mini kolegijuma
Директор,
ППС,
Сарадња на припреми стандарда Делимично
Операционализација
Постављени
рада и процедура
активности и дужности одељ. помоћници, Тим за
X
документи
на
старешина и координација квалитет
Гугл диску
тимова
Актив
Сарадња са другим стручним У потпуности Актив педагога и психолога Психолог,
сарадницима на нивоу града
града Крагујевца-радионице, педагога и психолога
Документација
IX, X, XI
предавања, округли столови, града
психолога
педагог и психолог Прве
крегујевачке гимназије
педагог,
Учествовање у раду комисије за у потпуности
Присуство
консултацијама Психолог,
Документација
проверу савладаности програма
ментора
и
приправника, приправници: Милена
психолога,
чек
за увођење у посао
присуство
завршној Вуковић, Ана Милинић
VI
Биљана
листа за посету
активности
наставника, Петровић,
часу
писање извештаја на основу Стојановић
датог мишљења ментора и
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закључка
након
завршнеактивности
Сарадња са школским педагогом У потпуности Разм.информ. о ученицима,
Психолог и педагог
Свакоднев Документација
психолога
помоћ наставницима при
но
планирању, организовање
радионица, договор о
праћењу активности стручних
већа, тимова, секција
VII ОБЛАСТ РАДА:РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
у складу са Записник
Учешће у раду наставничког већа, У потпуности Давање саопштења, информ. о Психолог
динамиком
педагошког
колегијума,
резултатима анкета, учешћа у
одржавања
разредних већа
раду тимова, презентација
седница
примера добре праксе, вођење
записника
педагошког
колегијума
Учешће у раду стручног актива за У потпуности Подршка
спровођењу Психолог и стручни X, XII, VI, Записник
за
развојно VIII
развојно планирање
развојних циљева з а области актив
настава и учење и ресурси- планирање
креирање анкете за ученике,
креирање новог акционог
развојног плана и приоритета
Давањем саопштења, информ. Психолог и чланови У складу са Записник.
Учествовање у раду тимова: Делимичнорада,
планирани Дневник
од о резултатима обављених тимова
Координација радом СТИО, неке
извештаји
м
анализа, прегледа, истраж. и
ДЗНЗЗ, каријерно вођење и активности
активности
других активности од значаја
саветовање,
менторисање нису
ма тимова
за образовно-васпитни рад и
Вршњачким тимом, квалитет и реализоване
развој
установе,
подршку због одсуства јачање настав. компетенција
Планирање и реализација
приправницима, стручном активу
активности дефинисане АП,
за развојно планирање, писање
Обука за унап. рада тимова
извештаја
VIII ОБЛАСТ РАДА:САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И Ј.Л.С.
Сарадња са Центром за социјални У потпуности Размена
информација
о
Током
Документација
рад
ученицима
године
психолога
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Организовање трибина и
Није
радионица
оствареноодносно
координацију
овим
активностима
је преузео на
себе
координатор
за
Црвени
Крст,
Владимир
Чабрић
Сарадња са Центром за лични и У потпуности Фасилитација и модерирање
организациони развој
вебинара "Ментално здравље
и емпатија"
Сарадња са Црвеним крстом

Представници
X
институција, психолог и
педагог

Записник
фотографије

и

Марија
Куловић, XI
Снимак вебинара
дипл.псих и гешталт
терапеут,
психолог
школе
Сарадња
са
Удружењем У потпуности Организовање трибина и Представници
Током
Фотографије
студената са хендикепом
радионица
институција, психолог и године
педагог
Сарадња са саветовалиштем за У потпуности Организовање радионице
Др Сузана Перовић, X
Фотографије
ментално здравље, Крагујевац
психолог,
помоћник
Тамара Ускоковић
IX ОБЛАСТ РАДА:ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Вођење документације
У потпуности Свакодневно евидентирање Психолог
Током
Документација
активности кроз Дневник
године
психолога
рада,записнике разговора и
досијее ученика
Месечно
Документација
Делимично
Опер.планови рада психолога Психолог
психолога, Гугл
израђени на основу глоб.
диск
плана рада и актуел. догађања
у шк.
Креирање базе ученика и Делимично
Израда и ажурирање excel Психолог и педагог
X
Документација
родитеља
табеле
психолога
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Стручно усавршавање

У потпуности

Вредновање сопственога рада

У потпуности

Досије о раду са ученицима

У
потпуности

Праћење стручне литературе, Психолог
учествовање у активностима
Актива педагога и психолога
града, похађање планираних и
понуђених акред. семинара
Анализа реализ. активности из Психолог
ГПР и писање извештаја
Белешке
Психолог

IX, X, XI, Документација
XII
психолога,
сертификати
I, VIII
Свакоднев
но

Извештај
о
реализацији ГПР
Евиденција
Досијеи ученика

Током ове школске психолог је више пута био на боловању, а није била обезбеђена стручна замена, што је и разлог неостварености и делимичне
остварености активности које су планиране. 72 ученика су имала разговор са психологом током школске године, неки од њих и у више наврата.
Највећи део времена посвећен је раду са ученицима којима је због проблема у понашању и психичком функционисању потребна подршка. У
сарадњни са педагогом израђен је велики број оперативних планова заштите због нарушене безбедносне ситуације у школи.
Организоване су радионице за наставнике са циљем сензитизације за ученике којима је потребна подршка као и за развијање личних компетенција
("Емпатија", "Стрес, механизми превазилажења и утицај covid 19 на ментално здравље", " Обука за реализовање радионица"), ученике ("Дислексија
и познати дислаксичари", Обележавање Међународног дана менталног здравља- "Едвард Мунк") и родитеље ("Конфликт и мир") у сарадњи са
педагогом. Психолог је учествовао у осмишљавању предлога активности за обележавање Дана толеранције и узео активно учешће у реализованим
активностима. Такође психолог је на исти начин давао предлоге за активности у којима могу да се ангажују стручна већа, тимови, секције, ученици
и родитељи током обележавања Дана породице.
Тестирани су ученици који су показали интересовање за помоћ при одабиру професије. Вршено је саветовање са ученицима који су показали потребу
за подршком.
Остварена је сарадња са релевантним установама социјалне заштите, представницима Министарства просвете, здравственим установама. .
Извршен је педагошко инструктивни рад и дате су повратне информације наставницима- од 11 посећених часова, три су биле завршне активности
ученика, два часа су била посвећена адаптацији ученика за које се врши индивидуализација.
На крају школске године психолог је креирао инструмент за процену ефикасности рада тимова, који ће се у будућекористити за унапређење рада
тимова у Школи.
Ове године психолог је координирао тимом за инклузију и делио менторство са педагогом над вршњачким тимом.
Места за унапређење праксе: Потребно је побољшање у планирању педагошко инструктивног рада у смислу конкретизације, а затим и давање
повратне информације о педагошко инструктивном раду на педагошком колегијуму полугодишње. Такође, потребу за побољшањем у свом раду
психолог види у чешћим састанцима Стио и систематичнијим вођењем личне документације.
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Педагога школе
Школски педагог: Драгана Зарков
Процена
остварености
Носиоци
Активности
циљева
Начин реализације
активности
реализованих
активности
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Педагог,
У потпуности
Анализа, договори са
Координ. и структурирање ГПР. Израда
чланови тима
остварен циљ
члановима: СТИО, Тима за
појединих делова ГПР: Акционог
за израду ГПР
заштиту од ДНЗЗ, Тимом за
развојног плана; Плана рада педагога;
школе
подршку и оснаживање
Плана рада Тимова: за заштиту од
приправника, Стручним
ДНЗЗ; за подршку и оснаживање
активом за РПШ, Тимом за
приправника; Вршњачког тима, Тима за
самовредн. Израда планова у
обезбеђивање квалитета и развој
складу са Правилником о
установе, Тима за међупредметне
програму свих облика рада
компет. и предузетништво и Плана
стручних сарадника и
побољшања након извршеног
приоритета за шк. 2021-22.
самоведновања
Планирање рада педагога
У потпуности
Израда глобалног и месечних
Педагог
остварен циљ
планова

Време
реализаци
је

VIII, IX

Урађени
планови и
програми који
су саставни
делови ГПР
школе, Мејл
комуникација,
Дневник рада

IX
месечно

ГПР, месечни
планови у док.
педагога
План стручног
усавршавања
у ГПР школе
конкурсна
документација
, евиденција
педагога,
записници и
извештаји
тима

Планирање стручног усавршавања ван
установе и хоризонталног усавршавања

У потпуности
остварен циљ

Израда личног плана СУ

Педагог

септембар

Учествовање у писању пројеката и
конкурисању ради обезбеђивања
њиховог финансирања и примене

није
реализовано
услед промене
у ангажовању
педагога

Рад у тиму за израду и
конкурисање на пројектима

педагог
Чланови тима,
директор

у складу
са планом
рада тима
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Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности
остварен циљ

Помоћ у изради потребне
документације

Педагог,
психолог,
предметни
наставници

по потреби

Планирање педагошко инструктивног
рада

У потпуности
остварен циљ

Операционализација по
месецима

Педагог,
Психолог
Помоћници
Пед. колегијум

Октобар
фебруар

Планирање педагошко инструкт. рада са
колегама и учешћа у заједници учења

У потпуности
остварен циљ

Педагог,
Психолог
Председници
стручних већа

Током
године

Педагог и
руководиоци
стручних већа

II, VIII

Извештај о
раду стручних
већа

Педагог и
Координатори
секције

I, VIII

Извештај о
реализацији
ГПР

Активности
Учешће у припреми ИОП-а за ученике

Начин реализације

Операционализација на
основу изражених потреба
стручних већа и приоритета
АРП и самовредновања
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Анализа рада стручних већа
Није
Праћење реализације план.
реализовано
активности, врeдновање
квалитета реализ. активн. у
односу на постављене циљеве
(креирати упитник)
Анализа рада секција (Еколошка, Млади Није
Праћење задовољства ученика,
програмери, 3D визуaлизacija, Web
реализовано
упоређивање задовољства
програмирање)
школом са ученицима који
нису чланови секција (са
психологом Б. Поповић)
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Носиоци
активности

Време
реализаци
је

Докази
педагошки
профили,
планови
индивидуализ
ације, ИОП-и
Месечни
планови рада.
Евиденције и
чек листе са
посећених
часова
Мејл
комуникација,
записници са
сатанака

Активности
Анализа посећених часова редовне и
онлајн наставе, дод. и допунске наставе,
ЧОС-а
(на основу плана педагошко
инструктивног рада)

Праћење анализе успеха и дисциплине
ученика на класификационим
периодима, као и давање предлога мера
за њихово побољшање
Учешће у изради извештаја о раду
установе у остваривању програма
образовно-васпитног рада, учешће у
евалуацији рада установе кроз тим за
обезбеђивање квалитета и развој
установе
Анализа индивидуализације и ИОП-а и
мере за унапређење рада

Израда инструмента за евалуацију
рада наставника и стручних
сарадника *

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности
остварен циљ

Начин реализације

Носиоци
активности

Време
реализаци
је

Докази

Дискусија и усклађивање
самоевалуације и евалуације
са посећеног часа.

Педагог,
Предметни
наставници
Тим за праћење
е-учионица

Током
године

У потпуности
остварен циљ

Анализа прикупљених
података

У потпуности
остварен циљ

Договор са тимом
Израда појединих извештаја

Педагог
Одељењске
стрешине
Помоћници
Педагог
Психолог
чланови
педагошког
колегијума

на
класификац
иним
периодима
VII, VIII

Педагог
Психолог
Предметни
наставници

II, VI

документација
педагога

ППС и стручна
већа

X

извештај
педагога,
интрумент за
евалуацију
рада

У потпуности
остварен циљ

Праћење и вредновање прим.
мера индивидуализације на
часовима редовне, допунске
наставе и у е-учењу, ЧОС-у,
Договор са тимом, Израда
појединих извештаја.
Делимично
Разматрање компетенција
реализован циљ наставника и стручних
сарадника сарадника за
успешан рад и конципирање
чек листе
III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
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чек листе са
посећених
часова
обарасци за
вредновање
онлајн наставе
Извештај
педагога
извештај о
анализи
успеха,
презентација
Извештај о
реализацији
рада установе

Активности
Пружање стручне помоћи наставницима
на унапређивању квалитета наставе
увођењем иновација и иницирањем
коришћења савр. метода и облика рада

Присуство часовима редовне наставе,
ЧОС-у, часовима доп. и додатне наст.
Секцијама, Корелативним часовима и
часовима наст. предмета из којих
ученици имају велики број слабих оцена
(онлајн и непоредно)
**Учешће у заједници учења

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности
остварен циљ

У потпуности
остварен циљ

У потпуности
остварен циљ

Начин реализације
Помоћ у припреми часа,
помоћ у избору поступака
праћења ученика и
вредновања ученичких
постигнућа-разговор,
демонстрација, упућивање на
литературу
Анализа, договор посета
часовима и е-учионица,
праћење примене савремене
организације, облика, метода
и средстава рада
Пружање помоћи наставн. у
осмишљавању рада са
ученицима којима је потребна
додатна подршка. Учешће у
изради педаг. профила и
ИОП-а (даровитим ученицима
и ученицима са тешкоћама у
развоју...)*, Комуникацијске
вештине за наставнике *
,,Учење у онлајн окружењу“
Тим билдинг и улоге у тиму,
Присуство и помоћ при
реализ. активности
наставника на заједници
учења

Носиоци
активности

Време
реализаци
је

Педагог
Руководиоци
стручних већа
наставници
који су прошли
обуку ЧПКМ

октобар

Број разговора
са
наставницима
евиденција
педагога

Педагог
Наставник из
стручног већа/
члан тима за
самовредновањ
е
Педагог,
Психолог,
СТИО
Тим за
професионални
развој
запослених,
Заинтересовани
наставници

IX-VI

Евиденција о
посматрању
наставе

X

Фотографије са
обуке за
одељењске
старешине
Дани
толеранције
2021
урађени ИОПи, евалуације,
списак
присутних на
предавању о
аутизму
(Удруж. За
помоћ
особама са
аутизмом)

Једном
месечно

11.4.2022.
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Докази

Активности
Пружање помоћи наставницима у
осмишљавању рада са ученицима
којима је потребна додатна подршка.
Учешће у изради педагошких профила и
ИОП-а (даровитим ученицима и
ученицима са тешкоћама у развоју...)*
Пружање помоћи приправницима у
процесу увођења у посао, као и у
припреми полагања испита за лиценцу

Упознавање ученика I разреда са
садржајима и врстама подршке коју
могу добити од педагога

Правовремена сарадња са од. стар.
приликом систематског праћења
изостанака.

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности
остварен циљ

У потпуности
остварен циљ

Носиоци
активности

Договор, pазговор,
консултација уз сарадњу са
школским тимом за инклузију

Педагог
Психолог
Чланови СТИО

IX-VI

Дневник рада
педагога
Педагошпки
профили, ИОПи, евалуације

Договор, организовани
састанци са менторима и
приправн. Презентација
правилника о увођењу
приправника, радионице,
посете часовима

Педагог
Ментори
Чланови Тима
за пружање
подршке
приправницима

IX-VI

Записници о
обављеним
разговорима
Извештаји са
часова.
Дневници
ментора и
приправника

Тим за
пружање
додатне
подршке
ученицима

IX, X

Психолог,
Педагог
Тим за
пружање
додатне
подршке учен,
ОС

Током
године

Дневник
евиденције,
записник,
извештај тима
за пружање
додатне
подршке
ученицима
Евиденција
педагога и
психолога

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА
У потпуности
Обилазак ученика првог
остварен циљ
разреда

У потпуности
остварен циљ

Време
реализаци
је

Начин реализације

Саветодавни рад,
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Активности
Менторисање ВТ,
Анализирање предлога и сугестија
ученика за унапређивање рада школе и
помоћ у њиховој реализацији

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности
остварен циљ

Идентификовање и рад на отклањању
педагошких узрока проблема у учењу и
понашању

У потпуности
остварен циљ

Промовисање, предлагање мера, учешће
у активностима у циљу смањивања
насиља, а повећања толеранције и
конструктивног решавања конфликата,
популарисање здравих стилова живота*

У потпуности
остварен циљ

Учествовање у појачаном васпитном
раду за ученике који врше повреду
правила понашања у школи

У потпуности
остварен циљ

Учешће у откривању талентованих и
надарених ученика и предлагање
мера за њихов најповољнији развој*

није се указала
потреба

Начин реализације

Носиоци
активности

Време
реализаци
је

Присуство састанцима и
помоћ у орган. и реализацији
активности
*Реализација радионица за
развијање соц. вештина
ученика

Педагог

IX-VI

Индивидулни и групни
разговори са ученицима, одељ.
старешинама и родитељима,
њихово анкетирање
Договор о конкретним
активностима са Тима за
заштиту ученика од ДНЗЗ
превентивне мере; Вршњачким
тимом и Ученичким
парламентом;
На часовима одељ. старешине;
Кроз активности друштвено
корисног рада
Разговори са учеником,
родитељима-старатељима,
одељењским старешином

Педагог

Контин.

Педагог
Чланови Тима
Психолог

По плану
тима за
заштиту

Педагог

IX-VI

Педагог

ТШГ по
потреби

Разговор са ученицама
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Докази
Извештаји о
реализацији
Дана
толеранције,
Дани
толеранције
2021
Досијеи
ученика,
евиденција
педагога
Записници
Оперативни
планови заштите,
Извештај о
појачаном
васпитном раду

Евиденције,
извештаји о
појачаном
васпитном
раду
Евиденција о
раду са
ученицима.
Дневник рада
педагога

Процена
остварености
Носиоци
Активности
циљева
Начин реализације
активности
реализованих
активности
Планирање, реализација и
Педагог
Радионице за ученике ,,Научимо да
Није
евалуација са члановима ВТ
учимо“, са циљем упознавања ученика
реализовано са
(вршњачким едукаторима)
са методама успешног и рационалног
групом
учења
ученика већ са
појединцима
или паром
V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
У потпуности
Разговор, договор
Педагог
Саветодавни рад са родитељима
остварен циљ
ученика ради упућивања у поступке
решавања и разумевања проблема
ученика (индив. рад).*
Педагошко-психолошко образовање
У потпуности
Разговор, предавање,
Педагог
родитеља на родитељским састанцима
остварен циљ
дискусија, радионица

Време
реализаци
је
Децембар
и март

евиденција
педагога

Током
школске
године

Евиденција
рада са
родитељима

IX-VI

записник са
род. Састанка
у е-Дневнику
одељења 2/3е
и записници
са Савета
родитеља.
Записници са
Савета
родитеља

29.11.2021.
16.12.2021.

Сарадња са Саветом родитеља, по
потреби, информисање родитеља и
давање предлога по питањима која се
разматрају на Савету родитеља
Укључивање родитеља у процес
образовно – васпитног рада*

У потпуности
остварен циљ

Размена, информисање,
презентације

Педагог

По
утврђеном
плану рада

У потпуности
остварен циљ

Сарадња са породицом у
подршци ученицима усмерена
на заједничке активности
родитеља, ученика и
наставника са циљем
побољшања успеха ученика,
адаптације и партиципације

Педагог,
психолог

IX-VI
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Оперативни
планови
заштите,
ИОП-и,
Извештаји о
појачаном
васпитном
раду,

Активности

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности

Начин реализације
(израда ИОП-а, Оперативних
планова заштите...)
Разговор, договор

Носиоци
активности

Време
реализаци
је

Докази
дневник рада
Анкета
Евиденција
рада са
родитељима

Саветодавни рад са родитељима
У потпуности
Педагог
Током
ученика ради упућивања у поступке
остварен циљ
школске
решавања и разумевања проблема
године
ученика (индив. рад).*
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
У потпуности
Редовна размена
Педагог
IX-VI
Евиденције
Сарадња са директором, стручним
остварен циљ
информација.
Дневник рада
сарадницима на:
Операционализација задатака,
Резултати
 истраживању постојеће образовноизрада планова.
истраживања
васпитне праксе и спец. пробл. и
Процедуре
потреба установе.
Мејл
Предлагање мера за унапређење:
комуникација
 Сарадње на припреми стандарда
рада и процедура,
 Сарадње са школским психологом,
 Сарадње са другим стручним
сарадницима на нивоу града.
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Записници.
Педагог,
У потпуности
Давањем саопштења,
Учешће у раду СТИО, Тима за
Извештаји.
чланови актива
IX-VI
остварен циљ
информисањем о резултатима
обезбеђивање квалитета, СА за развојно
Дневник рада
и тимова
обављених анализа, прегледа,
планирање и Тиму за праћење онлајн
Током
истраживања и других
наставе. Координирање: Тимом за
школске
активности од значаја за
заштиту од ДНЗЗ и Вршњ. тимом
године
образовно-васпитни рад и
У складу
јачање наставничких
Помоћ Тиму за самовредновање и Тиму
са планир.
компетенција. Планирање и
за израду и конкурисање на пројектима
Активнос.
реализација активности
тимова
дефинисане акционим планом
У
потпуности
Анализа
стања
кроз
састанке
Записници.
Учешће у раду стручних органа:
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Активности
Наставничког већа, одељењских већа,
стручних актива и предлагање мера за
унапређивање рада стручних органа
установе

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
остварен циљ

Начин реализације

Носиоци
активности

Време
реализаци
је

Педагошког колегијума, тима
за самовредновање и систем
квалитетаа дефинисање
приоритета

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА
И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сарадња са Центром за социјални рад
У потпуности
Размена информација о
Представници
IX-VI
остварен циљ
ученицима
институција и
педагог
Сарадња са Црвеним крстом
У потпуности
Организовање трибина и
остварен циљ
радионица
Сарадња са Институтом за јавно здравље У потпуности
Организовање трибина и
остварен циљ
радионица на теме Превенција
психоактивних супстанци,
Превенција ХИВ-а и Превенција
пушења
Сарадња са Удружењем студената са
У потпуности
Организовање трибина и
хендикепом
остварен циљ
радионица
Сарадња са Мрежом за спречавање
У потпуности
Организовање трибина и
дискриминација
остварен циљ
радионица
Сарадња са канцеларијом за младе
У потпуности
Организовање трибина и
остварен циљ
радионица
Сарадња са комисијама на нивоу
није се указала
Размена информација о
локалне самоуправе (ИРК)
потреба
ученицима
Активно учествовање у раду стручних
У потпуности
Разговори, договори
друштава, органа и организација
остварен циљ
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Вођење документације о свом раду
У потпуности
Планирање,
Педагог
Свакоднев
(дневном, месечном и годишњем нивоу)
остварен циљ
Бележење,
но
писање извештаја
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Докази
Извештаји.
Дневник рада

Записници са
састанака
Мејл
комуникација
фотографије
документација
педагога

Евиденције,
планови,
извештаји

Активности

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности

Начин реализације

Носиоци
активности

Време
реализаци
је

Праћење стручне литературе,
учествовање у активностима
Актива педагога и психолога
града, похађање планираних и
понуђених акред. семинара
Израда и ажурирање Еxcel
табеле

Педагог

Током
школске
године

Педагог и
психолог

X, током
године

У потпуности
остварен циљ

Бележење, писање извештај

Педагог

Током
школске
године

Вредновање сопственог рада

У потпуности
остварен циљ

Анализа реализованих
активности из ГПР и на
основу тога писање извештаја

Педагог

Децембар
Август

Дневник рада стр. сарадника

У потпуности
остварен циљ

Белешке

Педагог

Свакоднев
но

Вођење документације о свом раду
(дневном, месечном и годишњем нивоу)
Досије о раду са ученицима

У потпуности
остварен циљ
У потпуности
остварен циљ

Планирање,
Бележење,
писање извештаја

Педагог

Свакоднев
но

Стручно усавршавање

У потпуности
остварен циљ

Креирање базе ученика и родитеља

Делимично
остварен циљ

Израда, посебних протокола, чек листа
за праћење наставе и васпитних
активности на нивоу школе

* Приоритети из облaсти самовредновања
** Приоритети из Развојног планирања
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Докази
Дневник рада
Евиденција,
Портфолио
Сертификати,
потврде
Креирана база
ученика и
родитеља
Протоколи,
евиденције,
извештаји
Чек листе
Извештај о
реализацији
годишњег
плана рада
Евиденција
Досијеи
ученика
Дневник рада
Евиденције,
планови,
извештаји
Дневник рада

Реализованим активностима обухваћени су приоритети из области самовредновања и развојног планирања, као и плана мера за побољшањe.
Реализоване активности из области самовредновања: Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним
за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити деце и размена искустава* - кроз сарадњу са ЦСР Солидарност, Специјалном
болницом за психијатријске болести Ковин, КЗМ, Удужењем параплегичара и квадришлегичара ,,Крагуј“, Удружењем студената са хендикепом,
Центром за образовање, ПУ, ШУ и сл. Све активности су реализоване у циљу прожања образовне, здравствене и социјалне подршке ученицима.
Укључивање родитеља у процес образовно – васпитног рада*- кроз израђене оперативне планове заштите за ученике; педагошке профиле,
планове индивидуализације и ИОП-е; кроз Уговоре о понашању, индивидуаллне разговоре, групне родитељске састанке и реализацију радионица
за родитеље. Реализоване активности из Развојног плана које се однносе на ***Развијање социјалних вештина ученика и то: унапређење кључних
компетенција, ставова и вредности потребних за живот у савременом друштву развијање међупредметне компетенције Одговоран однос према
здрављу и Подршка ученицима у процесу усвајања норми понашања.
У току септембра се педагог највише бавила планирањем, односно систематизовањем свих делова Годишњег плана рада за ову школску годину и
ажурирањем пакета материјала и процедура за одељењске старешине. Такође, током септембра и октобра, био је појачан рад са ученицима и
породицама, посебно првог разреда који су имали отежану адаптацију на школу услед породичних, здравствених и других прилика (језичка баријера,
пресељење...), али и са ученицима осталих разреда којима је била потребна образовна подршка услед прилагођавања наставе (индивидуализација,
ИОП-и, настава на даљину услед хоспитализације). Током новембра и децембра приоритет у раду педагога је био је појачан васпитни рад са
ученицима, израда школског оперативносг плана услед нарушене безбедности ученика у школи, реализација активности у сарадњи са школским
психологом Бојаном Поповић (обука одељењских старешина, реализација радионице са Саветом родитеља, ученицима, организација превентивних
активности). Такође, педагог је у сарадњи са председницима стручних већа и координаторима секција, координирала планирање активности поводом
обележавања Дана толеранције, Више на линку: Дани толеранције 2021
У току децембра, реализован је педагошко – инструктивни рад кроз праћење рада ученика и наставника на часовима редовне наставе и на часовима
одељењског старешине. Педагог се на класификационим периодима бавила статистичком обрадом података везаних за успех и дисциплину ученика,
анализом тренда и предлагањем мера за побољшање.
У оквиру педагошко – инструктивног рада посећено је укупно 18 часова, од чега су 3 били завршни часови приравника, 6 часова одељењског
старешине (реализација превентивних радионица, праћење реализације ОПЗ-а). Такође, посећено је 7 часова првог разреда, с циљем праћења
адаптације ученика.
Током јануара, фебруара и марта, педагог је интензивирала појачан васпитни рад са ученицима који су били у отвореним васпитно – дисциплинским
поступцима, пратила остваривање оперативних планова рада и планове појачаног васпитног рада. У сарадњи са наставницом информатике,
обележени су Дани против вршњачког насиља. Више на линку: Недеља против вршњачког насиља 2022 Педагог је ове године координирала Тимом
за заштиту ученика од ДНЗЗ, који је имао укупно 19 састанака (више у извештају Тима). Током априла, педагог је била ангажована у активностима
пројекта МУП-а ,,Оснаживање представника младих и полиције у области превенције малолетничког криминала“. Након селекције, 10 ученика наше
школе, чланови ВТ-а, у пратњи педагога, прошли су дводневну обуку и тиме постали вршњачки едукатори у овој области за следећу школку годину.
Више на линку: Обука вршњачког тима 2022
Током маја, педагог је у сарадњи са председницима стручних већа и координаторима секција, координирала реализацију активности поводом
обележавања Дана породице. Више на линку: Дани породице 2022
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Током ове школске године, педагог је обављала разговоре са преко 120 ученика, од којих је трећина долазила више пута. Актуелне теме: потешкоће
у адаптацији, вршњачко насиље, проблеми у учењу, проблеми у породичном функционисању, изазови у партнерским односима, проблеми у
понашању и сл.
Стручно усавршавање ван установе: ТОТ обука: ,,Комуникационим вештинама до демократског ангажовања у друштву“, Програм је одобрен од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 610-00-00854/2021-07, К3, К4, 16 бодова, П: међупредметне компетенције.
Пратила стручни скуп ,,69. Конгрес психолога Србије“, онлајн, 6 бодова; Стручни скуп ,,Савремена настава и учење у онлајн хибридном систему –
подстицање и креирање новог образовног окружења“, ЦСУ КГ, онлајн 1 бод. Укупно: 23 бодова.
Стручно усавшавање унутар установе: Вебинар ,,Упознавање са законским регулативама ,,Правилник о сталном стручном усавршавању и
напредовању у знање наставника и стручних сарадника“, Педагошко друштво Србије (1.12.2021.). Вебинар ,,Формативно оцењивање – од теоријског
приступа до праксе“, Зимски дани просветних радника, просветна саветница Драгана Оцокољић (25.2.2022.). Предавање ,,Пројектна настава Еscape
room“, Рената Мишулић, наставник ПТШ (6.3.2022.); Вебинар ,,Афективна везаност у учионици“, Милица Тошић Ређев, Филозофски факултет, Ниш
(24.3.2022.). Педагог је учествовала у раду Педагошког друштва Србије и актива стручних сарадника града Крагујевца.
Реализација обука ван и унутар установе:
Педагог је реализовала семинар ,,Комуникационим вештинама до демократског ангажовања у друштву“ у ОШ ,,Мирко Јовановић“ (23.10.2021.) и
ОШ ,,Светозар Марковић“ (16.10.2021.). У сарадњи са психологом школе, Бојаном Поповић, педагог је у Првој техничкој школи реализовала обуку
за одељењске старешине ,,Превенција насиља, развијање емпатије и асертивне комуникације код ученика“ (8.12.2021.) и обуку за чланове Савета
родитеља ,,Конфликт и мир“ (16.12.2021.).
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Библиотекара
Стручни сарадници: Стана Стојановић, Весна Павловић, Александра дамјановић, Слађана Обреновић
Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Побољшање информационе и Делимично
медијске
писмености
корисника
развијањем
критичког
односа
према
информацијама
Навикавање
ученика
на У потпуности
правилно руковање књижном
и некњижном грађом

Носиоци
активности (име и
презиме)

Време реализације

Непосредан рад

Библиотекари

Током године

Извештај

Непосредни рад

Библиотекари

Током године

Извештај

Начин реализације
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Докази

Организовање
наставних Делимично
часова из појединих предмета
у школској библиотеци
Коришћење
библиотечких У потпуности
ресурса у процесу наставе

Непосредни рад

Библиотекари,
професори
ученици
Библиотекари

Непосредни рад

Пружање помоћи ученицима У потпуности
код припреме и обраде тема

Непосредан рад

Развијање позитивног односа У потпуности
према читању, важности
текста који се обрађује, као и
метода које се користе
Стимулише
ученике
да У потпуности
пажљиво користе и чувају
књижну грађу, да стичу
навику
одлажења
у
библиотеку и учествују у
културним активностима
Успостављање сарадње са Делимично
родитељима у вези развијања
читалачких навика код деце

Непосредан рад

Непосредан рад

Непосредан
библиотеци

рад

Током године

Записник

Током године

Извештај

Библиотекари актив Током године
српског језика и
ученици
Актив наставника и Током године
библиотекари

Извештај

и

Записник

Библиотекари

Током године

Извештај

у Ученици
библиотекари

и Током године

Извештај

Извештај о раду школске библиотеке 2021-2022.г
Корисници библиотеке су сви ученици, професори, запослени и остали сарадници школе који васпитно-образовну делатност школске библиотеке
остварују систематским и организованим упознавањем ученика са свим врстама библиотечко информационе грађе и њиховим оспособљавањем за
самостално коришћење извора информација. Рад библиотеке је у овом периоду био усклађен са предвиђеним епидемиолошким мерама.
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Организатора практичне наставе и вежби
Извештај организатора практичне наставе и вежби на подручју рада електротехника и машинство
Подносилац извештаја: Томислав Радосављевић

Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Договор
са
предметним У потпуности
наставницима и планирање
места извођења п.н.
Сарадња са комисијом
распоред часова
Успостављање
потписивање
предузећима

за У потпуности

контаката и
уговора
са Делимично

Организација ХТЗ обуке

У потпуности

Координација
између У потпуности
наставника и предузећа
Набавка материјала и опреме за Делимично
обављање п.н. и вежби

Носиоци
активности (име и
презиме)

Начин реализације
Договор са наставницима
који обављају вежбе и
п.н.као
и
са
координаторима стручних
већа.
Договор
око
нач
организовања п.н. и вежби.
Обилазак предузећа
потписивање уговора.

Организатор п.н. и IX 2021
предметни
наставници.
Комисија
распоред.

за IX 2021

и Директор, правна IX,X, XI
служба,
организатор.

Организатор,
Организација обуке од
предметни
стране фирме „Томовић“
наставници,
доо и полагање теста.
„Томовић“ доо.
Успостављање контаката, Организатор.
обиласком предузетника.
Набавка код добављача.
Директор,
помоћници,
организатор
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Време
реализације

IX, X

IX, X, XI, XII
IX, X, XI, XII

Докази

* Дуална настава која је требала бити обављена у предузећима која су потписала уговоре а нису добила акредитацију комисије, је реализована у школи тако да
уговори са њима нису могли бити потписани (тај део практичне наставе није реализован у предузећима, већ у школи).
* Обављена је посета сајму технике у Београду, и термоелектрани у Свилајнцу.
* У мају месецу извршена је посета групе наших ученика и наставникашколи у Чешкој, а такође и узвратна посета њихових ученика и наставника нашој школи.
* Учешће у комисији за акредитацију предузећа за дуално образовање.

Извештај о раду oрганизатора практичне наставе и вежби на подручју рада Геодезија и грађевинарство и Хемија, неметали и
графичарство и Пољопривреда производња и прерада хране
Подносилац извештаја: Александра Дамјановић
Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Договор
са
наставницима У потпуности
грађевинске, прехрамбене и
хемијске струке и планирање
места за извођење практичне
наставе.
Успостављање контаката и У потпуности
потписивање
уговора
са
грађевинским фирмама.
Планирање и реализација обуке
Није остварено
из Безбедности и зашштите на
раду, на Г, ХТ и П смеру.
Израда
плана
сређивања У потпуности
кабинета-лабораторије на Гсмеру.
Наставак сарадње са фирмом
“CRH” и обезбеђење донације.

Начин реализације
Договор са наставницима
који обављају вежбе и
практичну наставу, као и са
координаторима стручних
већа
Разговор
са
фирмама,
сачињавање уговора и
потписивање
Из
техничких
разлога
одложено
за
друго
полугодиште

Носиоци
активности
(име и презиме)
Александра
Дамњановић
наставници
струка

Септембар 2021.
и
свих

А. Дамњановић и Септембар
представници
Октобар 2021.
фирми
А. Дамњановић
Јануар 2022.
Т. Радосављевић

Разговор са фирмом “CRH”, Зоран Зорић
телефоном и путем мејла. А.Дамњановић
Посета
представника
фирме и разгледање и
одабир простора. Разговор
са
представницима
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Време
реализације

Докази
Лична
евиденција

Уговори

Померање
термина не утиче
на реализацију
наставе
Септембар,
Документација,
октобар, новембар Уговор
о
и децембар 2021.
донацији,
новчана
донација.

Организовање стручних посета, У потпуности
Организација
такмичења,
Израда моста од шпагета.
Организовање
ученика,
пружање упутстава и набавка
потребног материјала
Успостављање контакта са У потпуности
привредом
за
реализацију
наставе на П-смеру.
Учешће у раду стручних органа

У потпуности

Пресељење
машинског Делимично
кабинета.
Припрема
за
реализацију
грађевинских
радова – адаптацију.

Координација
између У потпуности
наставника и одговорних лица у
фирмама
Сређивање кабинеталабораторије на
Г-смеру,
грађевински радови.

У потпуности

грађевинских
фирми,
прикупљање понуда и
избор
најповољнијег
понуђача.
Комплетна
документација
послата
фирми “CRH”.
Стручна посета асистената
Факултета за машинство и
грађевинарство из Краљева
Дата упутства за рад.
Разрађени технички цртежи
моста.

А.Дамњановић
Септембар,
Мејл,фотографиј
Асс. Ј. Бојковић
новембар
и е,
технички
Ученици одељења децембар 2021.
цртеж
и
IV1г, IV2г,
упутство,добијен
III1г, III2г
материјал
и
купљен
материјал
Разговор са представником А. Дамњановић и Октобар 2021.
Упућен
допис,
фирме „Енергетика“ КГ
представник фирме
добијен одговор
и
реализована
посета
Учешће
на
састанку Зоран Зорић
Октобар 2021.
Фотографије
Удружења геодетских и А.Дамњановић
грађевинских школа РС у
Власотинцу
Изношење
(пресељење) А.
Дамњановић, Новембар,
Фотографије
и
алата и опреме за машинску домари,
ученици децембар 2021. и чињенично стање
праксу.
Изношење одељења I1г и III2г јануар 2022.
непотребног
материјала.
Подизање
патоса
и
расчишћавање подлоге од
жутог песка.
Координација и решавање А.
Дамњановић, У
току
целог
текућих проблема
наставници
и полугодишта по
шефови
на потреби
градилиштима
Бетонирање пода, зидање
Зоран Зорић
У току другог
Документација,
преградног зида од блока
А.Дамњановић
полугодишта
Фотографије
на избетинираном темељу, домари школе
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израда преградних зидова
од гипсних
плоча,.глетовање и
кречење, уградња
двокрилних врата.Фарбање
столова и опремање
ентеријера.
Организација и учешће на
састанку Удружења
геодетских и грађевинских
школа РС у Крагујевцу
У просторијама школе
реализована је обука из
Безбедности и зашштите на
раду, од стране фирме
“Tomović Com”доо
Разговор са фирмама,
сачињавање и слање
дописа

фирма “Мими
градња”Крагујевац

школске 2021/22.
године

Зоран Зорић
А.Дамњановић

04. и 05. 02.2022.

Фотографије

А. Дамњановић

Март 2022.

Записници и
тестови

А. Дамњановић и
представници
фирми

Март,
април и
мај 2022.

Упућени дописи,
и реализоване
посете

10. и 11. март
2022.
Април 2022.

Фотографије

Учешће у раду стручних органа

У потпуности

Организација и реализација
обуке из Безбедности и
зашштите на раду

У потпуности

Успостављање контаката са
привредом и слање дописа
фирмама.

У потпуности

Учешће на Сајму образовања и
запошљавања у Крагујевцу
Посета Сајму грађевинарства у
Београду
Учешће на такмичењу “Колико
је јак ваш мост?”, у
организацији Факултета за
машинство грађевинарство у
Краљеву
Рад са ученицима.
Организација посета и
промоција факултета

У потпуности

Дежурство на сајму

А. Дамњановић

У потпуности

Организација посете

А. Дамњановић

У потпуности

У току марта и априла рад
са ученицима,
консултације, израда моста
и испитивање.
9, 16, и 17. 04.такмичење
на факултету у Краљеву
Контакт путем телефона
или мејла и организација
промоције

А.Дамњановић,
ученици III1г:
Ива Радовановић,
Сања Ранковић и
Ђорђе Васовић

Март,
април. 2022.

Зоран Зорић
А. Дамњановић,
Немања Вељовић

Март,април и мај
2022.

У потпуности
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Понуде, Уговор,
фотографије
Фотографије,
освојено треће
место на
такмичењу.
Фотографије

Координација између
наставника и одговорних лица
у фирмама

У потпуности

Учествовање у регионалном
пројекту ОеАД-а - Побољшање
квалитета учења темељеног на
раду кроз јачање улоге
организатора практичне
наставе

У потпуности

Сређивање кабинеталабораторије на
Г-смеру,
грађевински радови.

У потпуности

Похађање семинара

У потпуности

Координација и решавање
текућих проблема

наставници и
представници
факултета
А. Дамњановић,
наставници и
шефови на
градилиштима
Зоран Зорић
А. Дамњановић
Т. Радосављевић

У току целог
полугодишта по
потреби
Јун 2022.

Фотографије

У току другог
полугодишта
школске 2021/22.
године

Документација,
Фотографије

Сертификати

“Формативно оцењивање и процењивање.”

Август 2021.
Кат. број 629
Новембар2021.
Кат. број 489
Новембар2021.
Кат. број 905
Фебруар 2022.

“Да нам антидискриминација буде инспирација.”

Јун 2022.

Једнодневна обука
реализована 22.6.22.у
Београду

Зоран Зорић
Бетонирање пода, зидање
А.Дамњановић
преградног зида од блока
на избетинираном темељу, домари школе
фирма “Мими
израда преградних зидова
градња”Крагујевац
од гипсних
плоча,.глетовање и
кречење, уградња
двокрилних врата.Фарбање
столова и опремање
ентеријера.
“Ефикасан рад тимова усмерен на унапређивање
квалитета образовно-васпитног рада установе.”
“Мој час –учење за трећи миленијум.”
“Дуално образовање – учење кроз рад.”
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На почетку школске године, у сарадњи са предметним наставницима, извршено је планирање места извођења и распореда реализације вежби и блок
наставе, као и израда и усклађивање Годишњих планова рада.
Настављена је сарадња са фирмом “CRH“ доо Београд (Цементара Поповац). Школа је од поменуте фирме добила новчану донацију за адаптацију
бивше машинске радионице у кабинет за Испитивање грађевинских материјала. Сачињена је целокупна документација и изабран је Извођач радова.
Почето је са припремним радовима.
Обука ученика првог разреда, грађевинске, хемијске и прехрамбене струке и полагање теста из Безбедности и заштите на раду, због техничких разлога
одложена је за почетак другог полугодишта. Померање термина не утиче на реализацију наставе.
У циљу реализације блок наставе на грађевини спроведено је успостављање контаката са фирмама и потписивање Уговора о обезбеђењу услова за
извођење практичне наставе, и то са следећим фирмама: ПГП “Колашинац”д.о.о. Крагујевац, “Градмил” д.o.o. Крагујевац, “Градинг” Параћин,
СЗ“Напредак” д.о.о. Крагујевац, “Брковић група” д.о.о. Крагујевац, ГП “Изградња Р” д.о.о. Крагујевац.
Организована је и реализована једнодневна посета наших ученика прехрамбене струке фирми „Енергетика“ Крагујевац.
Организована је стручна посета, асистената Факултета за машинство и грађевинарство из Краљева. Факултет организује такмичење, Израда моста
од шпагета. у марту 2022.године. Пријавили смо две екипе од по три ученика. Ученицима су дата упутства за рад. Разрађени су технички цртежи
моста. За потребе припреме за такмичење, набављен је потребан материјал.
Набавку материјала за прехрамбену и хемијску струку преузела је Ана Тодоровић.
Континуирано у току полугодишта вршена је координација између наставника, усклађивање коришћења опреме, анализирање реализације и предлагање
мера за унапређење вежби и блок наставе и одржавана је сарадња са фирмама.
План рада на грађевинском смеру је реализован. Настава вежби и блок настава је у потпуности и квалитетно реализована.
План рада на прехрамбеном и хемијском смеру је реализован. Вежбе су у потпуности и квалитетно реализоване у школи.
У току другог полугодишта школске 2021/2022. године у кабинету за испитивање грађевинских материјала и машинском кабинету, извршено је
бетонирање пода, зидање преградног зида од блока на избетинираном темељу, израда преградних зидова од гипсних плоча,.глетовање и кречење,
уградња двокрилних врата, фарбање столова и опремање ентеријера.
Обука ученика првог разреда, грађевинске, хемијске, прехрамбене и електро струке и полагање теста из Безбедности и заштите на раду, успешно је
реализована марта 2022.године, од стране фирме “Tomović Com”доо.
У циљу реализације блок наставе на хемији и прехрани спроведено је успостављање контаката са фирмама за обезбеђење услова за једнодневне
посете наших ученика, и то са следећим фирмама: Базени СПД Раднички Крагујевац, ЈКП”Водовод и канализација” Крагујевац ( погони у Кошутњаку
и Цветојевцу), Институт за јавно здравље Крагујевац.
Организована је и реализована посета наших ученика грађевинске струке Сајму грађевинарства у Београду, 28. 04. 22. год.
Организована је промоција факултета и високих школа ученицима наше школе грађевинског одсека.
Континуирано у току полугодишта вршена је координација између наставника, усклађивање коришћења опреме, анализирање реализације и
предлагање мера за унапређење вежби и блок наставе и одржавана је сарадња са фирмама

94

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА РУКОВОДИЛАЦА ПОДРУЧЈА РАДА
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА РУКОВОДИОЦА ПОДРУЧЈА РАДА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МАШИНСТВО
Руководилац подручја рада: Весна Михаиловић

Активност

1.седница Стручног већа
електротехнике и машинства

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности

Учешће у Данима толеранције

делимично

2.седница Стручног већа
електротехнике и машинства

У потпуности

Активности везане за стручно
усавршавање

Делимично
(планиране
активности у
вези стручних
усавршавања
нису потпуно
реализоване)
У потпуности

Организација наставе на
подручју рада електротехника

Начин реализације

Оджан је састанак у
просторијама школе где
су учешће узели сви
присутни чланови
стручног већа
У овој активности
учешће је узела
колегиница Рената
Мишулић
Оджан је састанак у
просторијама школе где
су учешће узели сви
присутни чланови
стручног већа
Обавештавање чланова
стручног већа о
планираним начинима
стручног усавршавања

Обзиром на
епидемиолошку
ситуацију, настава на
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Носиоци
активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Весна Михаиловић и
сви чланови стручног
већа

29.09.2021.

Записник са одржаног
састанка

Рената Мишулић

Од
15.11.2021.до
краја првог
полугодишта
23.12.2021.

Мејлови који су послати
члановима стручног
већа и евиденција у
електронском дневнику
Позив за састанак и
записник са одржаног
састанка

Весна Михаиловић и
сви чланови стручног
већа

Током школске
године

Записник са одржаног
састанка

Весна Михаиловић и
сви чланови стручног
већа

Током школске
године

Евиденција у
електронском дневнику

Весна Михаиловић и
сви чланови стручног
већа

обзиром на епидемиолошку
ситуацију

Информисање већа о
У потпуности
закључцима педагошког
колегијума и свим осталим
активностима
Сарадња са координатором
У потпуности
практичне наставе, разматрање
могућности за реализацију блок
наставе

електро одсеку је
реализована у
потпуности. Часове
колега које су биле у
изолацији су држали
наставници са електро
одсека, замене су биле
потпуне, тако да
ученици нису губили
часове
Састанак стручног већа

Непосредни договор и
ширење контаката са
привредницима у
региону

Весна Михаиловић

Током школске
године

Записници са седница
стручног већа

Руководилац
стручног већа Весна
Михиловић и
координатор
практичне наставе
Томица
Радосављевић
Весна Михаиловић

Током школске
године

Потписани уговори о
реализацији практичне и
блок наставе

Септембар и у
току целе
школске
године
У току целе
школске
године

Распоред у наставничкој
канцеларији

Израда распореда реализације
блок наставе

У потпуности

Израда јединствене
табеле реализације блок
настав

Информисање већа о
закључцима са Заједнице
електротехничких школа
Србије
3. састанак Стручног већа
електротехнике и машинства
4. састанак Стручног већа
електротехнике и машинства

У потпуности

Састанак стручног већа

Весна Михаиловић

У потпуности

Састанак стручног већа

Весна Михаиловић

21. 1. 2022.

У потпуности

Састанак стручног већа

Вера Живанић

10. 3. 2022.
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Записници са седница
Стручног већа
Записници са седница
Стручног већа
Записници са седница
Стручног већа

Посета Сајму технике

У потпуности

Састанак стручног већа

Вера Живанић

мај

Фотографије, извештаји

Сарадња са школом из
Соколница
5. састанак Стручног већа
електротехнике и машинства
6. састанак Стручног већа
електротехнике и машинства
7. састанак Стручног већа
електротехнике и машинства
8. састанак Стручног већа
електротехнике и машинства

У потпуности

Састанак стручног већа

Мај и јун

Фотографије, извештаји

У потпуности

Састанак стручног већа

Вера Живанић и
остали чланови већа
Весна Михаиловић

8. 6. 2022

У потпуности

Састанак стручног већа

Весна Михаиловић

22. 6. 2022.

У потпуности

Састанак стручног већа

Весна Михаиловић

24. 6. 2022.

У потпуности

Састанак стручног већа

Весна Михаиловић

август

Записници са седница
Стручног већа
Записници са седница
Стручног већа
Записници са седница
Стручног већа
Записници са седница
Стручног већа

Обзиром да је и ова школска година протекла делимично и кроз комбиновану наставу, треба истаћи да су готово све активности предвиђене
планом реализоване. Нека стручна планирана стручна усавршавања нису спроведена.Учешћем на састанцима Заједнице електротехничких школа
Србије где су гости били запослени у Министарству просвете добијала смо правовремене информације које су ми омогућавале да на прави начин и
„из прве руке“ обавестим колеге о плановима везаним за наше стручно веће.
Колегиница Вера Живанић је у мом одсуству организовала одлазак наших ученика у Чешку. Такође, у јуну месецу смо угостили њихових десет
ученика и два наставника
Морам да истакнем веома добру сарадњу са члановима свог стручног већа, руководством школе и педагошко-психолошком службом.
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА РУКОВОДИОЦА ПОДРУЧЈА РАДА ПОЉОЉРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Руководилац подручја рада: Емилија Миљковић

Активност

Информисање већа о
закључцима педагошког
колегијума, о закључцима са
заједница прехрамбених
школа и свим осталим
активностима.
Сарадња са координатором
практичне наставе,
разматрање могућности за
реализацију блок наставе у
новим производним погонима
за поједине технологије.
Присуство на заједницама
прехрамбених школа,
контактирање председника
заједнице, колега из других
школа, размена искустава.

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности

Начин
реализације

Носиоци активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Састанци стручног
већа

Емилија Миљковић

Након одржаних
педагошких
колегијума

Записници у
електронском дневнику

У потпуности

Сарадња са
компанијама граду
и у региону

Предметни наставници
који реализују блок
наставу, Координатор
практичне наставе

У складу са
Наставним
планом и
програмом

Белешке координатора
практичне наставе

Делимично

Комуникација
путем е-поште

Председник стручног
актива производње и
прераде хране

Након одржаног
e-mail
актива
(3.12.2021.године)
24-26.06.2022. год

Све активности из плана рада председника Стручног већа се одвијају и прате предвиђени план и активности рада Стручног већа.
Блок настава је реализована по плану, посетом производних погона, сајмова и одређених манифестација у нашем граду и у просторијама школе у
циљу обележавања Дана хране, Дана породице и Дана телеранције.
Ни ове школске године нико из овог стручног већа није присуствовао заједницама прехрамбених школа, јер о првој наша школа није била обавештена,
а друга је реализована у периоду од 24-26.06.2022. када су планирана одељењска већа и друге активности везане за крај другог полугодишта;
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА РУКОВОДИОЦА ПОДРУЧЈА РАДА ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ, ГРАФИЧАРСТВО
Руководилац подручја рада: Ана Тодоровић

Активност

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности

Информисање
чланова стручног
већа
Организација блок У потпуности
наставе

Организација
У потпуности
наставе стручних
предмета
Реализација
Делимично
Развојног плана
Организација
У потпуности
наставе
Израда Годишњег У потпуности
плана рада
Побољшање успеха Делимично
ученика

Носиоци
активности
(име и презиме)

Начин реализације

Време
реализације

Састанак стручног већа

Руководилац
стручног већа

Састанак стручног већа

Чланови
већа

стручног Током
године

Састанак стручног већа

Чланови
већа

стручног IX

Састанак стручног већа

Руководилац
IX и током године
стручног већа
Чланови стручног IX и током године
већа

Састанак стручног већа
Састанак стручног већа

Чланови
већа
Чланови
већа

Састанак стручног већа
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Током године

стручног VII

Докази
Записници са састанака
стручног већа

школске Записник са састанка
стручног већа,
документација
координатора практичне
настве
Извештаји са одељењских
већа
Реализовани часови
пројектне наставе
Електронски дневник и
записници са састанака
одељењског већа
Годишњи план рада-делови

стручног У току школске Записник са састанка
године
стручног већа и састанака
одељењског већа. Свакако
се не може сматрати да је у
потпуности реализована
активност, обзиром да је
било разредних и поправних
испита на подручју рада
хемија.

Сарадња
родитељима

са У потпуности

Стручно
усавршавање

У потпуности

Развој вештина код У потпуности
ученика
Адаптација ученика

У потпуности

Промоција успеха У потпуности
ученика
и
наставника
Израда плана уписа У потпуности
образовних
профила за 2021/22.
Фукционисање
У потпуности
система заштите од
насиља

Сарадња на свим У потпуности
нивоима у школи

Састанак стручног већа, Чланови стручног
састанци са родитељима
већа,предметни
наставник
Реализација семинара и Чланови стручног
сличних
већа
активности...вебинари...
Секције,
Одељењске
Вршњачка едукација
старешине
и
предметни
наставници
Часови
одељењског Одељењске
старешине и часови стручних старешине,
предмета
предметни
наставници
и
чланови тима за
подршку
ученицима.
Састанак стручног већа
Одељењске
старешине
и
предметни
наставници
Састанак стручног већа
Чланови већа

У току школске Евиденција предметних
године
наставника и одељењских
старешина
Стална активност Потврде о стручном
усавршавању

Састанак стручног већа

У току школске Часови одељењског
године
старешине

Састанак стручног већа

Ученици,
наставници, стручна
служба, вршњачки
тим, тим за заштиту
од дискриминације,
насиља,
злостављања
и
занемаривања
Ученици,
наставници,
родитељи,
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Стална активност

Евиденција предметних
наставника

На почетку године
и по потреби
током
шклске
године

Евиденција са одељењских
већа и часова одељењског
старешине. Евиденција тима
за подршку ученицима

Стална активност

Додела награда и похвала

XII

Записник са састанка
стручног већа

У току школске Званична евиденција
године

У потпуности
Подстицање
професионалног
развоја
ученика,
односно каријерно
вођење
и
саветовање
кроз
наставни рад и
ваннаставне
активности
Побољшање услова Делимично
рада

предметни
наставници , тим за
рад са ученичким
парламентом,
стручна
служба,
Директор
школе,
помоћник директора
У току школске Евиденција о раду Тима за
Састанак стручног већа
Предметни
године
каријерно вођење и
Посета
успешним наставници,
саветовање
компанијама, презентације Стручна већа, тим за
факултета
каријерно вођење и
саветовање

Састанак стручног већа

Наставници

Континуирано,
током целе године

Набавка опреме и
хемикалија

У школској 2021/2022. Години радила сам као председник стручног већа пре свега на спровођењу надлежности стручног већа и правовременом и
потпуном информисању свих чланова стручног већа. У условима који су били отежани због пандемије, и тешкоћама које су увек присутне у нашем
раду трудила сам се да реализујемо што већи број активности. Оно што никада не успемо у потпуности је сређивање радног окружења и набавка
довољне количине хемикалија и опреме. И поред нашег залагања нисмо остварили позитиван успех код свих ученика у јуну. Ученицима је пружана
подршка у раду где су уочене тешкоће у остваривању исхода учења. Константно пружамо помоћ у раду младим колегиницама.
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА РУКОВОДИОЦА ПОДРУЧЈА РАДА ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Руководилац подручја рада: Весна Савић
Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Информисање чланова већа У потпуности
о закључцима педагошког
колегијума
Израда плана извођења блок У потпуности
наставе
Дефинисање
стручних Није остварено
екскурзија
и
посета
Сајмовима
и
другим
манифестацијама
Спровођење
планираних Делимично
активности Развојног плана
Планирање
додатне
и Није остварено
допунске и
припремне
наставе
Израда плана стручног У потпуности
усавршавања
Пружање подршке свим У потпуности
ученицима у учењу и
васпитању
Адекватна и правовремена У потпуности
комуникација
између
родитеља и школе у циљу
пружања
подршке
ученицима

Начин реализације

Носиоци
активности
(име и презиме)

Састанак стручног већа

Руководилац
стручног већа

Састанак стручног већа

Чланови
већа

Време
реализације
Током године

стручног VIII, IX

Докази

Записник
План
извођења
блок наставе

Према
епидемиолошкој
ситуацији
Састанак стручног већа
Састанак стручног већа
Састанак стручног већа
Састанак стручног већа
Састанак стручног већа
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Чланови
већа
Чланови
већа

стручног Током године

Чланови
већа
Чланови
већа

стручног VII

стручног Друго
полугодиште

стручног У току школске
године

Чланови стручног У току школске
већа,
предметни године
наставник

План
Стручног
усавршавања

Посета часовима колега

Није остварено

Организовање ваннаставних
активности
према
интересовању ученика
Укључиваље ученика са
сметњама у развоју и
инвалидитетом у различите
активности
Постигнућа ученика, групе
или одељења и наставника
јавно
се
истичу
или
промовишу као лични успех
и успех школе
Предлози
образовних
профила
Информисање
о
фукционисању
система
заштите од насиља
Сарадња на свим нивоима у
школи

У потпуности

Секције

Предметни
наставник

Састанак стручног већа

Одељењске
старешине
предметни
наставници

Стална активност

Извештај секције

Није остварено

Није остварено

У потпуности

Састанак стручног већа

Чланови већа

Није остварено
Није остварено

Стална активност
и

XII
У току школске
године

Састанак стручног већа

Није остварено
Подстицање
професионалног
развоја
ученика, односно каријерно
вођење и саветовање кроз
наставни рад и ваннаставне
активности
Побољшање услова рада
Није остварено

Ученици,
наставници,
родитељи,
предметни
наставници

У току школске
године

У току школске
године

Континуирано,
током целе године
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Записник

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

1. Евалуација рада Наставничког већа
2. Евалуација рада Разредних већа
3. Евалуација рада Одељењских већа
4. Евалуација рада Одељењског старешине
5. Евалуација рада Стручних већа за област предмета
6. Евалуација рада Стручних актива
7. Евалуација рада Стручних тимова
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Наставничког већа
Помоћници директора: Зоран Николић, Тамара Ускоковић и запиничар Стана Стојановић
Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Упознавање са записником Потпуно
са претходног Наставничког остварен
већа и могућност приговора

Носиоци
активности (име и
презиме)

Начин реализације

Време
реализације

школе, Током године
Истакнут записник на Секретар
огласној табли до сваког директор, наставници
следећег
Наставничког
већа, уважавање основаних
приговора

Докази

Записник са са седнице
Наставничког већа

Усвајање дневног реда за Потпуно
текућу седницу и могућност остварен
измене дневног реда

Обавештење на огласној Директор
табли најмање два дана пре наставници
седнице, усвајање дневног
реда и измене путем
гласања

и По
потреби Записник са седнице
након предлога Наставничког већа
директора

Изрицање
васпитно- Потпуно
дисциплинских мера
остварен

Усмени
извештај Одељењски
одељењског старешине и старешина
давање
мишљења наставничко веће
Наставничког
већа
о
предложеним мерама

На
свим Записник са седнице
и седницама
Наставничког
већа,
Дневник евиденције

Информисање Наставничког
већа о актуелним и важним
дешавањима (у временском
периоду
од
претходне
седнице)
Анализа
успеха
и
дисциплине
ученика
за
претходну школску годину

Потпуно
остварен

Усмено
излагање Директор,
директора или других наставници,
учесника и социјалних социјални партнери
партнера

IХ

Записник са седнице
Наставничког већа

Потпуно
остварен

Извештавање
Наставничког
већа
анализи
успеха

IХ

Графички
приказ
статистике успеха на
огласној
табли,
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Школски педагог
о
и

Усвајање
Плана
писмених задатака

израде Потпуно
остварен

Упознавање Наставничког
већа са Годишњим планом
рада и давање сугестија за
корекцију
Информисање Наставничког
већа о актуелним и важним
дешавањима (у временском
периоду
од
претходне
седнице)
Извештај о реализацији
Годишњег плана рада за
претходну школску годину
Упознавање са извештајем о
раду директора школе за
претходну школску годину
Информисање о обавезном
дежурству

Потпуно
остварен

дисциплине ученика за
претходну школску годину
Предлози Плана рада
писмених задатака за све
разреде
на
основу
Годишњег календара рада
за средње школе и
глобалног плана
Маил
комуникација,
усвајање
објективних
предлога за корекцију

Председници
Стручних већа

Тим
за
израду Х
Годишњег
плана
рада, наставници

Потпуно
остварен

Усмено
излагање Директор,
директора или других наставници,
учесника и социјалних социјални партнери
партнера

Потпуно
остварен

Маил комуникација

Потпуно
остварен

Упознавање
са
документом истакнутим на
огласној табли
Потпуно
Распоред
дежурства
остварен
наставника
за
време
одмора и пречасова
Списак
задужења
Подела
задужења
око Унапређење
након
школе, договорен
организације
Свечане Етоса
разматрања Педагошког
академије и прославе Дана промоција
колегијума
школе,
школе
унапређење
сарадње
са
локалном
самоуправом
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IХ

IХ

записник, евиденција
педагога
Записник са седнице
Наставничког
већа,
Google disk, Огласна
табла,
Дневник
евиденције
Маил, Google disk, сајт
школе, Записник са
седнице Наставничког
већа
Записник са седнице
Наставничког већа

Тим
за
израду Х
Годишњег плана

Записник са седнице
Наставничког већа

Директор школе

Записник са седнице
Наставничког већа

Директор школе
помоћници
директора
Директор школе

Х
и Х
Х

Записник са
Наставничког
Огласна табла
Записник са
Наставничког
Огласна табла

седнице
већа и
седнице
већа и

Информисање Наставничког Потпуно
већа о бројном стању и остварен
циљ
структури ученика
информисаности
наставника ради
успешног
планирања
извођења
наставе
Ослобађање
од
наставе Потпуно
физичког васпитања
остварен
Анализа
успеха
и
дисциплине ученика за први
класификациони период

Ажурирање документације

Извештавање
свих Одељењске
одељењских старешина
старешине
Директор

Извештај
одељењског
старешине о закључку
лекара
Потпуно
Извештавање
остварен
Наставничког
већа
о
анализи
успеха
и
дисциплине ученика за
први
класификациони
период
Извештај са реализованих
такмичења
Обезбеђивање и Подсећање на обавезу
редовног
ажурирања
унапређивање
података на Google disk
квалитета
образовно
васпитног рада
Делимично
Предлог плана уписа по
остварен циљ
подручјима рада у складу
са потребама Националне
службе за запошљавање и
предлогом Стручних већа

Сарадња са Министарством
просвете,
науке
и
технолошког
развоја,
сарадња
са
локалном
самоуправом и социјалним
партнерима,
национална
служба
Извештавање
о Потпуно
организовању и учешћу остварен циљ
ученика и родитеља у
хуманитарним акцијама

Извештај о реализованим
активностима
предвиђеним
за
Дане
толеранције
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Одељењски
старешина
Наставничко веће
Школски педагог
Директор школе

ХI

Записник са седнице
Наставничког већа,
Kњига евиденције

Током године

Записник са седнице
Наставничког већа и
Дневник евиденције
Графички
приказ
статистике успеха на
огласној
табли,
записник, евиденција
педагога
Записник са седнице
Наставничког већа

и
XI

Директор школе

XI

Записник са седнице
Наставничког већа

Директор школе

XII

Записник са седнице
Наставничког већа

Координатор
и XII
Ученички парламент,
Тим за заштиту деце
од насиља

Записник са седнице
Наставничког већа

Информисање Наставничког
већа о актуелним и важним
дешавањима (у временском
периоду
од
претходне
седнице)
Анализа
успеха
и
дисциплине
ученика
за
претходну школску годину

Потпуно
остварен

Усмено
излагање Директор,
директора или других наставници,
учесника и социјалних социјални партнери
партнера

Потпуно
остварен

Извештавање
Наставничког
већа
о
анализи
успеха
и
дисциплине ученика за
претходну школску годину
Извештавање о утрошеним
финансијским средствима
подношење финансијског
извештаја
Извештавање на основу
података добијених на
Одељењским већима и
предлог плана надокнаде
(уколико за тим постоји
потреба)
Извештај
одељењског
старешине о закључку
лекара
Извештавање
Наставничког већа о
анализи успеха и
дисциплине ученика за
трећи класификациони
период
Извештај са реализованих
такмичења
Извештавање
Наставничког већа о
анализи успеха и

Информисање Наставничког Потпуно
већа
о
финансијском остварен
извештају
Информисање наставничког Потпуно
већа о реализацији наставних остварен
планова за прво полугодиште

Ослобађање
од
наставе Потпуно
физичког васпитања
остварен
Анализа
успеха
и Потпуно
дисциплине ученика за трећи остварен
класификациони период

Анализа
успеха
и Потпуно
дисциплине
ученика остварен
завршних разреда
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II

Записник са седнице
Наставничког већа

Школски педагог

II

Шеф рачуноводства

II

Графички
приказ
статистике успеха на
огласној
табли,
записник, евиденција
педагога
Записник са седнице
Наставничког
већа,
Финансијски извештај

Школски педагог

II

Записник са седнице
Наставничког
већа,
Записници
са
Одељењских већа

Током године

Записник са седнице
Наставничког већа и
Дневник евиденције
Графички приказ
статистике успеха на
огласној табли,
записник, евиденција
педагога
Записник са седнице
Наставничког већа

Директор
Одељењски
старешина
Наставничко веће
Школски педагог
Директор

Школски педагог
Директор

и
IV

IV

Графички приказ
статистике успеха на
огласној табли,

дисциплине ученика
завршних разреда
Анализа
успеха
и Потпуно
дисциплине матураната на остварен
крају другог полугодишта

Извештавање
Наставничког већа о
анализи успеха матураната
на крају другог
полугодишта

Школски педагог
Директор

Упознавање Наставничког
већа са одлуком комисије за
избор ђака генерације
Анализа
успеха
и
дисциплине ученика I, II и III
разреда на крају другог
полугодишта

Потпуно
остварен

Извештај комисије

Комисија и директор VI
школе

Потпуно
остварен

Извештавање
Наставничког већа о
анализи успеха и
дисциплине ученика
завршних разреда

Школски педагог
Директор школе

VI

Распоред
ангажовања
наставника на поправним и
матурским испитима
Формирање испитног одбора
за
полагање
матурских
испита
Информисање о обавезама
наставника
при
изради
Извештаја о реализацији
Годишњег плана рада за
текућу, и изради Годишњег
плана рада
за
следећу
школску
годину
и
прелиминарној
подели

Потпуно
остварен

Усмени извештај

Директор школе

VI

Потпуно
остварен

Усмени извештај

Директор школе

VI

Потпуно
остварен

Усмено саопштење

Директор
психолог
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VI

школе, VIII

записник, евиденција
педагога
Записник са седнице
Наставничког већа
Графички приказ
статистике успеха на
огласној табли,
записник, евиденција
педагога
Записник са седнице
Наставничког већа
Записник са седнице
Наставничког већа
Графички приказ
статистике успеха на
огласној табли,
записник, евиденција
педагога
Записник са седнице
Наставничког већа
Записник са седнице
Наставничког већа
Записник са седнице
Наставничког већа
Записник са седнице
Наставничког већа,
Огласна табла, мејл
комуникација

наставника у школске тимове
и стручне активе
Информисање наставничког Потпуно
већа о броју уписаних остварен
ученика и броју одељења
првог
разреда
након
завршеног уписа
Информисање наставничког
већа о закључцима до којих
је дошао Тим за
самовредновање

Потпуно
остварен

Усмено саопштење

Директор школе

Извештај Тима за
Координатор Тима за
самовредновање
самовредновање
Извештај
школског Школски психолог
психолога

VIII

VIII

Записник са седнице
Наставничког
већа,
листе
уписаних
ученика
на
сајту
Минисатрства
просвете
Записник са седнице
Наставничког већа,
Огласна табла, сајт
школе, мејл
комуникација

У периоду од 01.09.2021. до 31.12.2021. године одржане су две седнице Наставничког већа. Због пооштрених мера епидемиолошке заштите, све
седнице одржане су коришћењем апликације Google meet. На свим седницама дневни ред је у складу са планираним и постављеним циљевима, тако
да су и активности на њима допринеле испуњавању истих. Свим седницама је присуствовала већина чланова Наставничког већа што се може доказати
увидом у спискове присутности.
У периоду од 26.01.2022. до 31.08.2022. године одржано је девет седница Наставничког већа. Због пооштрених мера епидемиолошке заштите,
поједине седнице одржане су коришћењем апликације Google meet. На свим седницама дневни ред је у складу са планираним и постављеним
циљевима, тако да су и активности на њима допринеле испуњавању истих. Свим седницама је присуствовала већина чланова Наставничког већа што
се може доказати увидом у спискове присутности.
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Одељењских већа
Подносилац извештаја: Драгана Зарков и Бојана Поповић
Процена
остварености циљева
реализованих
активности

Активност

Планирање
и
програмирање
рада
одељењског већа
Усклађивање рада свих
наставника који изводе
наставу у одељењу
Утврђивање
распореда
писмених вежби
и
задатака
Планирање
осталих
облика
образовноваспитног рада
Утврђивање успеха
дисциплине ученика

Начин реализације

Носиоци активности
(име и презиме)

У
потпуности Израда
годишњег Директор
остварена
плана рада
У
потпуности Дискусија
остварена
У
потпуности Састанак
већа
остварена

Време
реализације
VIII

Чланови већа и особе IX
задужене за израду
распореда
стручног Састанак стручног већа IX, XI, XII, IV

У
потпуности Састанак
Педагошког
остварена
колегијума и Израда
годишњег плана рада
и У
потпуности Укључивање
ученика у рад секција
остварена

потпуности Часови одељењског
Разматрање свих питања У
старешине
од значаја за наставу, остварена
слободне
активности
ученика, учење и рад
ученика и предузима мере
за унапређење наставе и
постизање
бољих
резултата ученика у учењу
и владању
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Педагог
Психолог
Чланови
већа

IX

оделјенјског XI, XII, IV, VI

Чланови
одељењског IX и по потреби
већа
по потреби
стручна служба

Докази

Годишњи план рада
Записници
Записници
Записници
Годишњи план рада
Записници
Записници

Сарадња са родитељима у
решавању
образовноваспитних задатака
Одређивање ученика за
допунски и додатни рад и

У
потпуности Часови одељењског Одељењски старешина, током године
старешине
Чланови оделјенјског
остварена
већа
У
потпуности Одељењско веће
Чланови оделјенјског XI, XII, IV
већа
остварена

Похваљивање ученике и У
потпуности Одељењско веће
изрицање васпитне мере
остварена

Чланови
већа

оделјенјског током године

Разматрање реализације У
потпуности Одељењско веће
плана и програма рада
остварена

Одељ. старешина

XI,XII, IV, VI

Записници
Препоруке
наставника,
записници
Записници
Записници

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Разредних већа
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ПРВЕ ГОДИНЕ
Председник разредног већа: Марија Благојевић
Активност

Упознавање са
записником са
претходног разредног
већа и могућност
приговора
Усвајање дневног
реда за текући
састанак и могућност
измене дневног реда

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
у потпуности

у потпуности

Начин реализације

Носиоци активности
(име и презиме)

Истакнут записник у ес
дневнику до сваког
следећег разредног већа,
уз уважавање основаних
приговора
Председник разредног
већа обавештава чланове
о састанку и дневном
реду најмање два дана пре
састанка;

Записничар:
Крстина Ракоњац
Бојовић

08.09.2021.

Записник са седнице
разредног већа

Председник разредног
већа: Марија
Благојевић

01.11.2021.
05.01.2022.

Записник са седнице
разредног већа
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Време
реализације

Докази

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора

08.09.2021.

Записник са седнице
разредног већа

у потпуности

Састанак већа

08.09.2021.

Записник са седнице
разредног већа

у потпуности

Састанак већа

08.09.2021.

Записник са седнице
разредног већа

у потпуности

Договор о анкетирању
ученика

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора
Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора
Чланови разредног
већа и психолог

08.09.2021.

Записник са седнице
разредног већа

Представљање
образаца и процедура

у потпуности

Дискусија и договор о
примени упутстава

Стручни сарадници

08.09.2021.

Записник са седнице
разредног већа

Иницирање и израда
плана мера, у
разговору са
родитељима, о
могућностима за
корекцију успеха;

у потпуности

Договор, консултације са
стручном службом

Психолог, педагог и
помоћници директора

01.11.2021.
05.01.2022.

Записник са седнице
разредног већа

Планирање
екскурзија

Није остварено

Састанак
Дефинисање правила и
процедура

Чланови разредног
већа и директор

/

Записник са седнице
разредног већа

Подношење
извештаја о првом
нивоу насиља (број,

у потпуности

Попуњавање извештаја о
појачаном васпитном раду
са ученицима који били
жртве, сведоци или

Чланови РВ
Координатор тима за
заштиту од ДНЗЗ

Планирање рада
разредног већа за
текућу школску
годину
Израда Плана рада
Израда плана тема за
часове одељењског
старешине
Израда плана рада
одељењског
старешине
Испитивање
заинтересованости
ученика за учешће у
свим облицима
ваннаставних
активности
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05.01.2022.

Записник са седнице
разредног већа

облици насилног
понашања и
предузете мере)
Анализа успеха и
изостајања
Израда плана мера у
договору са
родитељима за
корекцију успеха у
наредном периоду
Анализа успеха и
дисциплине ученика
Иницирање и израда
плана мера, у
договору са
родитељима, о
могућностима за
корекцију успеха
Подношење
извештаја о првом
нивоу насиља (број,
облици насилног
понашања и
предузете мере)
Анализа успеха и
дисциплине ученика
на крају школске
године

починиоци насиља 1.
нивоа
у потпуности

Састанак

Чланови разредног
већа

01.11.2021.
05.01.2022.

Записник са седнице
разредног већа

у потпуности

Састанак, консултације са
стручном службом

Чланови разредног
већа, психолог,
педагог

05.01.2022.

Записник са седнице
разредног већа

У потпуности

Састанак

18.04.2022.

У потпуности

Састанак, консултације са
стручном службом

Чланови разредног
већа
Чланови разредног
већа, психолог,
педагог

Записник са седнице
разредног већа
Записник са седнице
разредног већа

У потуности

Састанак

Чланови разредног
већа, координатор
тима за заштиту од
ДНЗЗ

27.06.2022.

Записник са седнице
разредног већа

У потпуности

Састанак

Чланови разредног
већа

27.06.2022.

Записник са седнице
разредног већа

У текућој школској години одржано је пет седнице разредног већа првог разреда и то:
1. Седница-конститутивна, одржана је 08.09.2021. године
2. Седница одржана је 01.11.2021. године
3. Седница одржана је on-line 05.01.2022. године
4. Седница одржана 18.04.2022. године
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18.04.2022.

5. Седница одржана 27.06.2022. године






На првој седници одржаној 08.09.2021.године конституисано је Разредно веће првог разреда, за председника већа изабрана је Марија
Благојевић, а за записничара је изабрана Крстина Ракоњац Бојовић.
На седници су донети закључци у вези следећих тема:
‐ планирање рада Разредних већа за школску 2021/2022. годину,
‐ израда плана рада одељенског старешине,
‐ израда плана тема за часове одељенског старешине,
‐ упознавање са процедурама и обрасцима и
‐ упитник за испитивање интересовања ученика.
‐ Израда социјалних карти ученика на посебним обрасцима
‐ Договор о тачкама дневног реда за први родитељски састанак ( упознавање родитеља са мерама које школа предузима у циљу спречавања
ширења коронавируса, кодекс облачења, Правилник о васпитно – дисциплинској одговорности ученика, Правилник о оцењивању,
Протокол о поступању и заштити ученика од насиља, занемаривања и злостављања, превенција дроге, бирање родитеља за Савет
родитеља.)
На другој седници одржаној на крају првог класификационог периода 01.11.2021.године извршена је анализа успеха и изостајања ученика
током првог класификационог периода школске 2021/2022. године.
Донети су закључци у вези:
‐ иницирања родитеља за учешће у изради плана мера за побољшање успеха ученика ( на пример спортска одсуства правдају и клуб
и родитељи)
‐ о учешћу ученика и родитеља у Данима толеранције.
‐ Чланови већа су истакли да је лошији успех последица изостајања са наставе и свега што се дешавало са епидемијом коронавируса (
ученици су изненађени критеријумом оцењивања у односу на основну школу)
На трећој седници одржаној на крају другог класификационог периода 05.01.2022.године извршена је анализа успеха и изостајања ученика
током другог класификационог периода школске 2021/2022. године;
Донети су закључци у вези:
- успеха и изостајања са наставе ( успех и изостајање су резултат неповољне епидемиолошке ситуације која траје дуго
- евиденције о првом нивоу насиља, одељењске старешине су поднеле извештај о ситуацији у њиховим одељењима ( у одељењима I1п и
I5е)
- иницирања и израде плана мера о могућностима за корекцију успеха
- извештавање о начинима обележавања Дана толеранције.
- констатован је и успех ученика из спортских активности
На четвртој седници разредног већа одржаној на крају трећег класификационог периода 18.04.2022. године извршена је анализа успеха
и изостајања на крају трећег класификационог периода школске 2021/2022.
Донети су закључци:
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‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Ученици превише изостају са наставе и стављена је примедба да је уочено неадекватно одевање ученика на настави, као и претерано
коришћење мобилних телефона
Иницирано је на састанку да директор поново пошаље правилник о понашању и одевању ученика који треба да прође кроз све учионице
Такође, затражено је и решење у виду полица на које ће ученици да остављају своје телефоне када их не користе у непосредној настави
Код ученика који нису постигли одређен ниво знања у договору са родитељима направити план мера за корекцију успеха.
На петој седници разредног већа одржаној на крају школске 2021/2022. године 27.06.2022. године поднети су извештаји о првом
нивоу насиља у другом полугодишту ( број, облици, предузете мере), као и анализиран успех и дисциплина на крају школске године.
Донети су закључци:
У првом разреду није било насиља првог нивоа, сем у разреду I7е, али се оно догодило последње недеље школске године, тако да ће се
мере спроводити почетком следеће школске године.
Чланови већа су истакли да је лошији успех последица изостајања са наставе. Такође, по мишљењу чланова овог већа утицала је на то и
онлајн настава.
Поред лошијег успеха, истакнут је успех одељења I7е, које има просечну оцену општег успеха одељења 4,42.

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ДРУГЕ ГОДИНЕ
Председник разредног већа: Драган Јовановић

Активност

Усвајање дневног реда
за текући састанак

Конституисање
Разредних већа (избор
председника и
записничара)

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
у потпуности

Састанак већа

Председник разредног
већа: Драган
Јовановић

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора

Начин реализације
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Носиоци
активности
(име и презиме)

Време
реализације
08.09.2021.
01.11.2021.
05.01.2022.
18.04.2022.
27.06.2022.
08.09.2021.

Докази

Записник са седнице
разредног већа у ЕС
дневнику
Записник са седнице
разредног већа у ЕС
дневнику

Планирање рада
Разредних већа за
текућу школску годину
Израда плана рада
Одељењског старешине

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора
Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора
Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора
Стручни сарадници

у потпуности

Састанак већа

Израда плана тема за
часове Одељењског
старешине
Упознавање са
процедурама и
обрасцима
Социјална карта
ученика

у потпуности

Састанак већа

у потпуности

Дискусија и договор о
примени упутстава

у потпуности

Упитник за испитивање
интересовања ученика
II разреда
Договор о тачкама
дневног реда за први
родитељски састанак
Организација екскурзија
у школској 2021/2022
години
Упознавање са
записником са
претходног разредног
већа и могућност
приговора
Анализа успеха и
изостајања ученика
током I, II, III и IV
класификационог
периода школске
2021/2022. године

08.09.2021.

08.09.2021.

Састанак већа

Одељењске старешине

08.09.2021.

у потпуности

Договор о анкетирању
ученика

Чланови разредног
већа и психолог

08.09.2021.

у потпуности

Састанак већа

08.09.2021.

Није реализовано

Састанак већа

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора
Помоћник директора

08.09.2021.
08.09.2021.

08.09.2021.

Састанак већа
у потпуности
у потпуности

Записничар:
Александар Ристић
Састанак већа

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора
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01.11.2021.
05.01.2022.
18.04.2022.
27.06.2022.
01.11.2021.
05.01.2022.
18.04.2022.
27.06.2022.

Записник са седнице
разредног већа у ЕС
дневнику
Записник са седнице
разредног већа у ЕС
дневнику
Записник са седнице
разредног већа у ЕС
дневнику
Записник са седнице
разредног већа у ЕС
дневнику
Записник са седнице
разредног већа у ЕС
дневнику
Записник са седнице
разредног већа у ЕС
дневнику
Записник са седнице
разредног већа у ЕС
дневнику
Записник са седнице
разредног већа у ЕС
дневнику
Записник са седнице
разредног већа у ЕС
дневнику
Записник са седнице
разредног већа у ЕС
дневнику

Иницирање и израда
плана мера, у договору
са родитељима, о
могућностима
за корекцију успеха
Евиденција о првом
нивоу насиља (број,
облици насилног
понашања и предузете
мере – приступни линк
за старешине)

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора

01.11.2021.
05.01.2022.
18.04.2022.

Записник са седнице
разредног већа у ЕС
дневнику

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора

05.01.2022.
27.06.2022.

Записник са седнице
разредног већа у ЕС
дневнику

У првом полугодишту су одржане три седнице разредног већа другог разреда и то:
1. Седница, која је уједно била и конституивна одржана је дана 08.09.2021. године
2. Седница одржана је дана 01.11.2021. године
3. Седница одржана је on-line 05.01.2022. године
4. Седница одржана је дана 18.04.2022. године
5. Седница одржана је дана 27.06.2022. године





На првој седници конституисано је Разредно веће другог разреда и за председника је изабран Драган Јовановић, а за записничара Александар
Ристић.
На седници су донети закључци у вези следећих тема: планирање рада Разредних већа за текућу школску годину, израда плана рада
одељенског старешине, израда плана тема за часове одељенског старешине, упознавање са процедурама и обрасцима, социјална карта,
упитник за испитивање интересовања ученика и договор о тачкама дневног реда за први родитељски састанак као и организација екскурзија
у школској 2021/2022. Години.
На другој седници која је била одржана на крају Првог класификационог периода, усвојен је записник са претходне седнице, извршена је
анализа успеха и изостајања ученика током Првог класификационог периода школске 2021/2022. године.
Донети су закључци у вези иницирања родитеља за учешће у изради ПЛАНА МЕРА за побољшање успеха ученика.
На трећој седници која је била одржана на крају Другог класификационог периода, усвојен је записник са претходне седнице. Извршена је
анализа успеха и изостајања ученика у односу на претходни класификационог период.
Донети су закључци у вези евиденције о првом нивоу насиља, иницирања и израде плана мера у разговору са родитељима, о могућностима
за корекцију успеха
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На четвртој седници која је била одржана на крају Трећег класификационог периода, усвојен је записник са претходне седнице. Извршена је
анализа успеха и изостајања ученика током Трећег класификационог периода школске 2021/2022. године. Иницирана је израда плана мера, у
договору са родитељима, о могућностима за корекцију успеха;
На петој седници која је била одржана на крају Четвртог класификационог периода, усвојен је записник са претходне седнице. Извршена је
анализа успеха и изостајања ученика током Трећег класификационог периода школске 2021/2022. године. Поднет је извештај о првом нивоу
насиља у другом полугодишту школске 2021/2022. године (број, облици насилног понашања и предузете мере) - у другом разреду није било
насиља, свим разредним старешинама је послат линк за попуњавање о првом нивоу насиља;

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ТРЕЋЕ ГОДИНЕ
Председник разредног већа: Славиша Станковић

Активност

Процена остварености
циљева реализованих
активности

Начин реализације

Носиоци активности
(име и презиме)

Време
реализације

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

Усвајање дневног
реда за текући
састанак

у потпуности

Састанак већа

Председник разредног
већа: Славиша
Станковић

Конституисање
Разредних већа
(избор председника
и записничара)
Планирање рада
Разредних већа за
текућу школску
годину
Израда плана рада
Одељењског
старешине

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора

08.09.2021.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора

08.09.2021.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику
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08.09.2021.
01.11.2021.
05.01.2022.
18.04.2022.
27.06.2022.
08.09.2021.

Докази

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

Израда плана тема
за часове
Одељењског
старешине
Упознавање са
процедурама и
обрасцима
Социјална карта
ученика
Упитник за
испитивање
интересовања
ученика III разреда
Договор о тачкама
дневног реда за
први родитељски
састанак
Организација
екскурзија у
школској 2021/2022
години
Упознавање са
записником са
претходног
разредног већа и
могућност
приговора
Анализа успеха и
изостајања ученика
током I, II, III и IV
класификационог
периода школске
2021/2022. године

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора

08.09.2021.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

у потпуности

Дискусија и договор о
примени упутстава

Стручни сарадници

08.09.2021.

у потпуности

Састанак већа

Одељењске старешине

08.09.2021.

у потпуности

Договор о анкетирању
ученика

Чланови разредног
већа и психолог

08.09.2021.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику
Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику
Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора

08.09.2021.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

Није реализовано

Састанак већа

Помоћник директора

08.09.2021.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

у потпуности

Састанак већа

Записничар:
Душица Антић

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора
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01.11.2021.
05.01.2022.
18.04.2022.
27.06.2022.
01.11.2021.
05.01.2022.
18.04.2022.
27.06.2022.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

Иницирање и
израда плана мера,
у договору са
родитељима, о
могућностима
за корекцију успеха
Евиденција о првом
нивоу насиља (број,
облици насилног
понашања и
предузете мере –
приступни линк за
старешине)

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора

01.11.2021.
05.01.2022.
18.04.2022.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа,
психолог, педагог и
помоћници директора

05.01.2022.
27.06.2022.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

У текућој школској години одржано је пет седница разредног већа трећег разреда и то:
1. Седница-конститутивна, одржана је on-line 08.09.2021. године
2. Седница одржана је 01.11.2021. године
3. Седница одржана је on-line 05.01.2022. године
4. Седница одржана је дана 18.04.2022. године
5. Седница одржана је дана 27.06.2022. године




На првој седници одржаној 08.09.2021.године конституисано је Разредно веће трећег разреда, за председника већа изабран је Славиша
Станковић а за записничара је изабрана Душица Антић.
На седници су донети закључци у вези следећих тема:
‐ планирање рада Разредних већа за школску 2021/2022. годину,
‐ израда плана рада одељенског старешине,
‐ израда плана тема за часове одељенског старешине,
‐ упознавање са процедурама и обрасцима и
‐ упитник за испитивање интересовања ученика.
На другој седници одржаној на крају првог класификационог периода 01.11.2021.године извршена је анализа успеха и изостајања ученика
током првог класификационог периода школске 2021/2022. године.
Донети су закључци у вези:
‐ иницирања родитеља за учешће у изради плана мера за побољшање успеха ученика, као и
‐ о учешћу ученика и родитеља у Данима толеранције.
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На трећој седници одржаној на крају другог класификационог периода 05.01.2022.године извршена је анализа успеха и изостајања ученика
током другог класификационог периода школске 2021/2022. године;
Донети су закључци у вези:
- евиденције о првом нивоу насиља,
- иницирања и израде плана мера о могућностима за корекцију успеха, као и
- извештавање о начинима обележавања Дана толеранције.
Одељењске старешине су поднеле извештај о првом нивоу насиља на достављеном обрасцу.
На четвртој седници која је била одржана на крају Трећег класификационог периода, усвојен је записник са претходне седнице,
извршена је анализа успеха и изостајања ученика са наставе током Трећег класификационог периода школске 2021/2022. године.
Иницирана је израда плана мера, у договору са родитељима, о могућностима за корекцију успеха.
На петој седници која је била одржана на крају Четвртог класификационог периода, усвојен је записник са претходне седнице, извршена
је анализа успеха и изостајања ученика са наставе током Трећег класификационог периода школске 2021/2022. године. Такође, поднет је
извештај о првом нивоу насиља у другом полугодишту школске 2021/2022. године (број, облици насилног понашања и предузете мере). Свим
разредним старешинама је послат линк за попуњавање о првом нивоу насиља.

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ
Председник разредног већа: Бранислав Шошкић
Активност

Процена остварености
циљева реализованих
активности

Начин реализације

Носиоци активности
(име и презиме)

Усвајање дневног
реда за текући
састанак

у потпуности

Састанак већа

Председник разредног
већа: Бранислав
Шошкић

Конституисање
Разредних већа
(избор председника
и записничара)

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа, психолог,
педагог и помоћници
директора
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Време
реализације

08.09.2021.
01.11.2021.
05.01.2022.
18.04.2022.
27.06.2022.
08.09.2021.

Докази

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику
Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

Планирање рада
Разредних већа за
текућу школску
годину
Израда плана рада
Одељењског
старешине
Израда плана тема за
часове Одељењског
старешине
Упознавање са
процедурама и
обрасцима
Социјална карта
ученика
Упитник за
испитивање
интересовања
ученика IV разреда
Договор о тачкама
дневног реда за први
родитељски
састанак
Организација
екскурзија у
школској 2021/2022
години
Упознавање са
записником са
претходног
разредног већа и
могућност
приговора

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа, психолог,
педагог и помоћници
директора

08.09.2021.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

у потпуности

Састанак већа

08.09.2021.

у потпуности

Састанак већа

у потпуности

Дискусија и договор о
примени упутстава

Чланови већа, психолог,
педагог и помоћници
директора
Чланови већа, психолог,
педагог и помоћници
директора
Стручни сарадници

08.09.2021.

у потпуности

Састанак већа

Одељењске старешине

08.09.2021.

у потпуности

Договор о анкетирању
ученика

Чланови разредног већа
и психолог

08.09.2021.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику
Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику
Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику
Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику
Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа, психолог,
педагог и помоћници
директора

08.09.2021.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

Није реализовано

Састанак већа

Помоћник директора

08.09.2021.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

у потпуности

Састанак већа

Записничар:
Владимир Чабрић

01.11.2021.
05.01.2022.
18.04.2022.
27.06.2022.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику
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08.09.2021.

Анализа успеха и
изостајања ученика
током I, II, III и IV
класификационог
периода школске
2021/2022. године
Иницирање и израда
плана мера, у
договору са
родитељима, о
могућностима
за корекцију успеха
Евиденција о првом
нивоу насиља (број,
облици насилног
понашања и
предузете мере –
приступни линк за
старешине)

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа, психолог,
педагог и помоћници
директора

01.11.2021.
05.01.2022.
18.04.2022.
27.06.2022.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа, психолог,
педагог и помоћници
директора

01.11.2021.
05.01.2022.
18.04.2022.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

у потпуности

Састанак већа

Чланови већа, психолог,
педагог и помоћници
директора

05.01.2022.
27.06.2022.

Записник са
седнице разредног
већа у ЕС дневнику

У току ове године одржано је пет седница разредног већа четвртог разреда и то:
1. Седница, која је уједно била и конституивна одржана је дана 08.09.2021. године
2. Седница одржана је дана 01.11.2021. године
3. Седница одржана је on-line 05.01.2022. године
4. Седница одржана је дана 18.04.2022. године
5. Седница одржана је дана 27.06.2022. године
 На првој седници конституисано је Разредно веће четвртог разреда, за председника је изабран Бранислав Шошкић, а за записничара Владимир
Чабрић.
На седници су донети закључци у вези следећих тема:
- планирање рада Разредних већа четвртог разреда за текућу школску годину,
- израда плана рада одељенског старешине,
- израда плана тема за часове одељенског старешине,
- упознавање са процедурама и обрасцима, социјална карта,
- упитник за испитивање интересовања ученика и
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- договор о тачкама дневног реда за родитељски састанак као и организација екскурзија у школској 2021/2022. год.
На другој седници која је била одржана на крају Првог класификационог периода, усвојен је записник са претходне седнице, извршена је
анализа успеха и изостајања ученика током Првог класиф. периода школске 2021/2022. године.
Донети су закључци у вези иницирања родитеља за учешће у изради плана мера за побољшање успеха ученика.
На трећој седници која је била одржана на крају Другог класификационог периода, усвојен је записник са претходне седнице, извршена је
анализа успеха и изостајања ученика током Другог класиф. периода школске 2021/2022. године.
Донети су закључци у вези евиденције о првом нивоу насиља, иницирања и израде плана мера у разговору са родитељима, о могућностима
за корекцију успеха.
На четвртој седници која је била одржана на крају Трећег класификационог периода, усвојен је записник са претходне седнице, извршена је
анализа успеха и изостајања ученика са наставе током Трећег класификационог периода школске 2021/2022. године.
Иницирана је израда плана мера, у договору са родитељима, о могућностима за корекцију успеха.
На петој седници која је била одржана на крају Четвртог класификационог периода, усвојен је записник са претходне седнице, извршена је
анализа успеха и изостајања ученика са наставе током Трећег класификационог периода школске 2021/2022. године. Такође, поднет је
извештај о првом нивоу насиља у другом полугодишту школске 2021/2022. године (број, облици насилног понашања и предузете мере). Свим
разредним старешинама је послат линк за попуњавање о првом нивоу насиља.

125

ЕВАЛУАЦИЈЕ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА











Евалуација рада стручног већа Електротехника
Евалуација рада стручног већа за област предмета на подручју рада Пољопривреда, прозводња и прерада хране
Евалуација рада стручног већа за област предмета на подручју рада Хемија, неметали и графичарство
Евалуација рада стручног већа за област предмета на подручју рада Геодезија и грађевинарство
Евалуација рада сручног већа за Физичко васпитање
Евалуација рада стручног већа за Друштвене науке
Евалуација активности за Верску наставу
Евалуација рада стручног већа за Српски и стране језике
Евалуација рада стручног већа за Математику, физику, рачунарство и информатику
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Евалуација рада стручног већа електротехнике
Председник стручног већа: Весна Михаиловић
Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Упознавање са активностима и У потпуности
динамиком рада Стручног већа
Упознавање
са предностима делимично
формирања базе знања и њених
категорија (ученички радови,
наставни материјали, примери
добре праксе,
критеријуми
оцењивања)
Дефинисање
критеријума
и
начина достављања материјала
Упознавање
са
каталогом У потпуности
програма стручног усавршавања
иорганизација
семинара
и
неформалних облика стручног
усавршавања
Планирање
иницијалног У потпуности
тестирања
Мотивисање ученика за учешће у У потпуности
раду секција које му највише
одговарају и да представи себе и
своје таленте током школовања

Начин реализације

Носиоци
активности
(име и презиме)

Анализирање активности, подела Чланови
задужења, одређивање динамике
Стручног већа
На основу искустава из онлајн Чланови
наставе дати предлоге о садржајима већа.
који би требало да се нађу у бази

Време
реализације
IX

стручног Током
школске
године

Докази
Записници,
мејлови
Moodle,
Google
classroom

Договор и подела задужења

Анализа самопроцене и одабир Чланови
програма за СУ;
Стручног већа

Договор око динамике, кључних
сегмената/области
иницијалног
тестирања
Усмеравање ученика на одабране
секције.
Праћење постигнућа
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Чланови
већа.

IX

Записници,
мејлови

стручног IX

Записници,
мејлови

Чланови
Стручног већа

IX и током Записници,
школске
мејлови
године

На основу резултата анкете о Делимично
начинима
партиципације
родитеља у школском животу,
наставници планирају активности
које могу да укључе родитеље у
што већем броју.
Мотивисање
наставника
да
учествују
у
заједничким
активностима са родитељима и
ученицима
Усвајање плана израде писмених У потпуности
задатака
План израде писаних провера
дужих од 15 минута

Израда плана
наставе

извођења

блок У потпуности

Током глобалног и оперативног делимично
планирања наставници укључују
и ресурсе ван школе

Усвајање предлога уџбеника за У потпуности
школску 2021/2022. годину
Након иницијалних тестирања у У потпуности
складу са резултатима (не мерити
процентуално
или
бројчано

У планиране активности стручних Чланови
већа и тимова, унети организовање већа.
заједничких активности
(спортске, културне, друштвене
игре),
поводом
обележавања
значајних догађаја
(Дан школе, Дани породице, Дани
толеранције....)

стручног Током
школске
године

Предлози плана рада писмених Чланови
задатака за све разреде на основу већа.
годишњег календара рада за средње
школе и глобалног плана

стручног IX

Записници,
мејлови

Чланови
већа.

стручног IX

Записници,
мејлови

Чланови
већа.

стручног Током
школске
године

Записници,
мејлови

Чланови
већа.
Чланови
већа.

стручног IX

Припремити за Одељењска већа
распоред за провере дуже од 15
минута за текући класификациони
период
Предлози плана рада извођења блок
наставе на основу годишњег
календара рада за средње школе и
глобалног плана
Мапирање
ресурса ван школе
(културне и научне институције,
историјски локалитети, привредне и
друге организације и сл.).
Израда плана коришћења ресурса
(временска
динамика,
начин
реализацје)
Попуњавање табеле о уџбеницима
за текућу школску годину
Aнализа и дефинисање препорука
за рад
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стручног IX

Записници,
мејлови

постигнуће, већ по областима,
оствареним исходима за сваког
ученика) извршити оперативно
планирање
Договор о учешћу у активностима делимично
предложеним од стране Тима за
заштиту
од
дискриинације,
насиља,
злостављања
и
занемаривања - Дани толеранције
Организовање додатне и допунске У потпуности
наставе, ученичке секције
Предлог посете часовима

делимично

Утврђивање потреба и ресурса за делимично
унапређење
дигиталних
компетенција наставника
Информисање
и
размена
запажања након реализованих
обука
Наставници и стручни сарадници делимично
континуирано
врше
самоевалуацију свог рада, да би на
основу добијених резултата могли
да унапређују сопствену праксу
Праћење савремених техничко- делимично
технолошких достигнућа

Планирање уписа
школску годину

у

наредну У потпуности

Договор о изради оперативних
планова и наставног материјала
Договор о учешћу у активностима
предложеним од стране Тима за
заштиту од дискриинације, насиља,
злостављања и занемаривања Дани толеранције
Организовање додатне и допунске
наставе, ученичке секције

Чланови
Стручног већа
Стручна служба
Чланови
већа.

Одабир критеријума посете и Чланови
прављење распореда, делегирање
већа.
Анализа досадашњих искустава у
настави на даљину и давање
предлога за стручно усавршавање
(на основу самопроцене)
Дискусија и анализа о начинима
примене наученог
Израда инструмента (упитника) за
евалуацију рада наставника и
стручних сарадника.
Анализа резултата и прављење
плана побољшања на седницама
стручних већа
Организовање предавања
Посета привреди

Записници,
мејлови

стручног IX

Записници,
мејлови

стручног Током
школске
године
Током
школске
године

Записници,
мејлови
Записници,
мејлови

Чланови
Стручног већа
Стручна служба

XII

Чланови
Стручног већа

Записници,
У
XII.месецу и мејлови
током
школске
године
XII
Записници,
мејлови

Договор у вези уписа за наредну Чланови
школску годину, усаглашавање Стручног већа
предлога
129

Током
школске
године

Записници,
мејлови

У првом полугодишту смо одржали два састанка стручног већа.Планирано је три, али обзиром на епидемиолошку ситуацију покушали смо да све
планирано реализујемо кроз ова два састанка.
Све активности које су укључивале сарадњу са лицима ван школе су сведене на минимум. Реализована је посета Државном дата центру,
17.12.2021.године, где се 15 колега упознало са најновијим технологијама у ИКТ области. Договорена је и посета и предавање од стране запослених
из Канцеларије за е-управу у нашој школи за запослене и ученике.
Добар део наших састанака представља и извештавање са састанака Заједнице електротехничких школа где су увек присутни и представници
Министарства просвете тако да су колеге увек благовремено информисане о свим дешавањима на нивоу електротехничких школа.
Сарадња међу колегама је, као и увек, била на највишем могућем нивоу, како у размени искустава, тако и у несебичној помоћи коју смо пружали
једни другима. Нарочито је то било изражено када је требало заменити колеге који су били одсутни због вируса. Такође и сарадња са ученицима је
била веома добра, колеге су биле спремне да одговоре на сваки захтев ученика како би им се олакшало похађање комбиноване и онлајн наставе.
Оне активности које су реализоване делимично подразумевају и да се њихова реализација дешава током целе школске године.
Развојни циљеви су реализовани делимично:
- Подршка наставницима и ученицима у образовно -васпитном процесу- база знања постоји на Moodle платформи. На нашем стручном већу
одавно постоји идеја да се целокупан материјал нађе на једном заједничком месту, тако да се надам да ћемо то реализовати до краја школске
године
- Родитељи активно учествују у животу и раду школе- делимично. Родитељи су посетили хуманитарни вашар у оквиру обележавања Дана
толеранције. Планирано је да се та активност настави до краја школске године
- Више од 70% наставника користи ресурсе ван школе у функцији наставе и учења. Обзиром на специфичности нашег смера где се многи
елементи практичне наставе реализују ван наше установе, ученици и наставници су кроз практичну и блок наставу упућени у разне сервисе,
фабрике, предузећа где им је омогућено коришћење истих.
Такође је реализована и једна хуманитарна акција где су се готово све колеге одазвале на апел за помоћ колеги из Гимназије.
У току су и припреме наших ученика за разна такмичења.

130

Евалуација рада стручног већа прехрамбене струке
Председник стручног већа: Емилија Миљковић

Активност

Упознавање са записником са
претходног стручног већа и
могућност приговора

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности

Начин реализације

Носиоци
активности
(име и презиме)

Време
реализације

е- пошта
Састанци стручног већа

Емилија
Миљковић

Током године

Усвајање дневног реда за текући
састанак и могућност измене
дневног реда

У потпуности

е- пошта
Састанци стручног већа

Чланови
стручног већа

Током године

Извештавање са Педагошког
колегијума, састанака заједнице
прехрамбених школа и других
састанака
Усвајање годишњег плана рада
Стручног већа и извештаја о
реализацији

У потпуности

е- пошта
Састанци стручног већа

Емилија
Миљковић

Током године

У потпуности

Састанци стручног већа

Август, јануар

Упознавање са каталогом програма
стручног усавршавања и
организација семинара и
неформалних облика стручног
усавршавања
Предлог посете часовима
других колега, посета другим
стручним већима

У потпуности

Састанци стручног већа

Емилија
Миљковић и
остали чланови
већа
Емилија
Миљковић
стручна служба
школе
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Септембар,
током године

Докази

Записник са
састанка
Стручног
већа
Записник са
састанка
Стручног
већа
Записник са
састанка
Стручног
већа
Записник са
састанка
Стручног
већа
Записника са
састанка
Стручног
већа

Планирање иницијалног тестирања

У потпуности

Тестирање ученика

Предметни
наставници

Септембар

Усвајање плана израде писмених
провера знања дужих од 15 минута

У потпуности

Седница одељењских већа

Предметни
наставници

Израда плана реализације блок
наставе, стручних посета и сајмова

У потпуности

Договор предметних
наставника и координатора
практичне наставе

Предметни
наставници

Почетак
класификационих периода
Током године

Попис потребних хемикалија и
опреме

У потпуности

Попис постојећег стања
Израда наруџбенице

Преглед броја ванредних ученика и
разреда у којима полажу испите

У потпуности

Преглед доспелих пријава

Лаборант и
Септембар
предметни
наставници
Мара Стојановић Испитни рокови
Николић

Давање предлога за менторе

У потпуности

Састанак стручног већа

Емилија
Миљковић

Постављање извештаја и
фотографија на сајт школе

Делимично

Достављање материјала
Тиму за ажурирање
школског сајта

Предметни
наставници

Није реализовано
Упознавање са предностима
формирања базе знања и њених
категорија (ученички радови,
наставни материјали, примери добре
праксе, критеријуми оцењивања)
Дефинисање критеријума и начина
достављања материјала
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Након пријема
приправника у
рад. однос
По завршеној
реализацији
активности

Службене
белешке
предметних
наставника
Електронски
дневникевиденција
План
реализације
блок наставе
Евидентирани
часови блок
наставе у
електронском
дневнику
Списак за
набавку
хемикалија
Евиденција
ванредних
ученика
Решење о
менторству
Извештај о
реализацији
активности

увид у базу знања и давање
предлога за побољшање
Утврђивање потреба и ресурса за
унапређење дигиталних
компетенција наставника
Информисање и размена запажања
након реализованих обука
Мотивисање ученика за учешће у
раду секција које му највише
одговарају и да представи себе и
своје таленте током школовања
На основу резултата анкете о
начинима партиципације родитеља
у школском животу, наставници
планирају активности које могу да
укључе родитеље у што већем броју.
Мотивисање наставника да
учествују у заједничким
активностима са родитељима и
ученицима
Наставници и стручни сарадници
континуирано врше самоевалуацију
свог рада, да би на основу добијених
резултата могли да унапређују
сопствену праксу
Током глобалног и оперативног
планирања наставници укључују и
ресурсе ван школе
Размењивање запажања са
посећених часова и давање
препорука за унапређивање рада
Упознавање са одликама и фазама
пројектне наставе

Није реализовано
Делимично

Састанци стручног већа
Размена материјала

Чланови
стручног већа

Након
реализованих
обука

Записник са
састанка
Стручног
већа
Извештаји о
реализацији
рада секције

У потпуности

Усмеравање ученика на
одабране секције

Координатори
секција

Септембар

Делимично

Попуњавање рубрике
„самоевалуација, запажање
са часа“, анализа резултата

Чланови
стручног већа

Током целе
школске године

Документациј
а наставника

У потпуности

Културне и научне
институције, привредне
организације
Анализа чек листи и
запажања са посећених
часова
Презентовање приручника
са сајта наше школе

Чланови
стручног већа

Током
реализације блок
наставе
Након
реализоване
посете часу
Током школске
године

е-дневник

Није реализовано

У потпуности
У потпуности
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Сви који су
присуствовали
часу
Чланови
стручног већа

Чек листа

Анализа и дефинисање препорука за
рад

Делимично

Размена запажања са
реализоване пројектне
наставе

Чланови
стручног већа

Евалуација резултата и постигнућа
у пројектној настави
Договор о учешћу у активностима
предложеним од стране Тима за
заштиту од дискриинације, насиља,
злостављања и занемаривања (Дани
толеранције и Дани породице)
Предлог примене нових метода и
начина интерпретације наставних
садржаја
- предложити и одабрати методе и
начине рада који воде ка успешној
интеракцији и сарадњи ученика На
пример:
-ставити ученика у улогу
наставника
-групни рад или рад у пару
искористити за вршњачко учење
-евалуација коришћених метода и
предлози примене нових начина
рада
Оперативно разрађивање
критеријума оцењивања и
уједначавање критеријума
оцењивања и развијање различитих
модела и техника оцењивања
(формативног и сумативног);
утврђивање тематских садржаја
допунског, додатног,
индивидуалног рада и слободних

Делимично

Анализа и размена примера
добре праксе
Састанци стручног већа

Чланови
стручног већа
Емилија
Миљковић
стручна служба
школе

Састанци стручног већа
Дискусија, раземена
искуства

Чланови
стручног већа

У потпуности

Након
реализоване
пројектне
наставе
Током школске
године
Децембар, током
године

Није реализован

Делимично
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Током школске
године

Записник са
састанка
Стручног
већа

Записник са
састанка
Стручног
већа

активности и анализирање резултата
тог рада
анализа успеха ученика из
појединих предмета и предузимају
мере за пружање помоћи ученицима
који заостају у раду, као и
стимулисање ученика који брже
напредују
Договор о учешћу у активностима
предложеним од стране Тима за
заштиту од дискриинације, насиља,
злостављања и занемаривања (Дани
толеранције и Дани породице)
Давање предлога за Светосавску
награду избор најбољег ученика на
подручју рада, предлог за ученика
генерације
-упознавње са одликама и фазама
пројектне наставе
-анализа и дефинисање препорука за
рад
-евалуација резултата и постигнућа
у пројектној настави
Анализа уписне политике
Утврђивање расположивог фонда
часова и подела часова
Избор уџбеника, приручника и
друге литературе
Планирање стручно, педагошкопсихолошко и методичко
усавршавање и образовање
наставника и учешће у раду
стручних друштава и удружења

У потпуности

Састанак стручног већа

Одељењске
старешине

16. новембар

Евиденција у
електронском
дневнику

У потпуности

Седница стручног већа

Предметни
наставници,
одељ.старешине

Јануар

Записник са
седнице
Одељењских
већа

У потпуности

Састанак стручног већа

Предметни
наставници

Јануар

У потпуности

Израда расподеле часова

Август

У потпуности

Избор ученика

Делимично

Састанак стручног већа

Емилија
Миљковић
Предметни
наставници
Предметни
наставници

Записник са
седнице
стручног већа
Расподела
часова
Списак
уџбеника
Записник са
седнице
стручног већа

Није реализован
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Август
Август

У оквиру активности Стручно веће је пратило акциони план активности који се налази у Годишњем плану рада школе.
Стручно веће прехрамбене струке је школске 2021/2022. године одржало шест седница:
1. Континуирано информисање чланова Стручног већа са закључцима са Педагошког колегијума;
2. Договорено је да сваки професор за своја одељења утврди контролне вежбе које су дуже од 15 минута и термине упише у googl календар пре
сваког тромесечја;
3. Прихваћени су и допуњени глобални и оперативни планови и прилагођени захтевима комбинованог модела наставе;
4. Активности у вези са ванредним ученицима су и ове године делегирани Мари Стојановић Николић;
5. Обележен је 16. октобар Светски дан хране. 18. 19. и 20. октобра организована је блок настава за ученике другог, трећег и четвртог разреда (по
један за сваки разред) где су презентовали своје радове за ученике свог разреда и предметне наставнике стручних предмета.
6. У новембру је реализован је онлајн семинар: „Реализација нових програма наставе оријентисане ка исходима учења“ у трајању од три седмице;
7. Урађен је одговарајући број иницијалних тестова. Резултати иницијалних тестова показују да је епидемиолошка ситуација оставила трага у
образовању. Ниједан ученик није остварио исходе на напредном и средњем нивоу, а велики је број ученика који не препознаје градиво и не остварује
исходе на основном нивоу. Већина ученика је није озбиљно приступила настави на даљину. Закључак је да се мора посветити доста пажње основним
појмовима које ученици нису усвојили током претходне школске године, а који су потребни за обраду и усвајање градива у овој школској години;
8. Анализа остварених резултата и стандарда постигнућа у настави на крају I и II класификационог периода школске 2020/2021. године показује да
је неопходно применити одређене мере како би се поједини ученици који су се „опустили“ због епидемиолошке ситуације што пре прилагодили
одвијању наставе по првом моделу. Велики допринос би могли дати родитељи о чему се дискутовало на Савету родитеља и Родитељском састанку.
Запажања колега на колегијуму су да ученици долазе на часове неспремни и поспани, али све више и незаинтересовани, што додатно омета извођење
наставе. Због дисконтинуитета у редовној настави је потребно да сви ми, наставници, ученици и родитељи уложимо велики труд како би дошли на
ниво радних навика од пре две године.
Чланови овог стручног већа су предложили следеће мере за побољшање:
• Организовати допунску наставу;
• Укључити родитеље у реализацију мера како би преузели одговорност у вези са редовним похађањем наставе, контролом израде делегираних
задатака и обавеза и ограниченим посетама друштвених мрежа и контролом играња игрица (што би требало да утиче да не остају касно увече
будни и да више спавају);
• Формативно оцењивање учинити видљивијим у праћењу напредовања ученика;
• Укључити педагошко-психолошку службу са циљем пружања подршке учењу;
• Користити искуства наставника из чијих предмета нема или има мали број недовољних оцена. Ову активност реализовати посетама њиховим
часовима или их мотивисати да спроведу неку врсту хоризонталног усавршавања (вебинар, предавање...) на којима би поделили искуства са
колегама.
9. Планиране активности за обележавање Дана толеранције описане и предате педагошко-психолошкој служби, реализоване су у потпуности, а у
оквиру овог актива обухватале су низ презентација које су реализовали ученици другог, трећег и четвртог разреда прехрамбеног одсека у оквиру
блок наставе у децембру месецу. Теме су везане за утицај различитих начина исхране и различитих намирница на здравље људи, храну и пића из
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разних подручја земље и света, као и решавање сукоба као саставног дела живота сваког од нас на миран начин. Традиционално је реализована
израда и продаја колачића приликом које је прикупљен новац за помоћ ученицима који су у лошијој финансијској ситуацији.
10. Дат је Предлог плана уписа за школску 2021/2022.годину;
11. Миланка Павловић је изабрана да у име нашег већа учествовује у К122 програму „Иновативне наставне методе и стратегије у образовању“,
финансираном од стране Ерасмус+ фондације;
12. Блок настава је реализована по плану, посетом производних погона, сајмова и одређених манифестација у нашем граду и у просторијама школе
у циљу обележавања Дана хране, Дана телеранције и Дана породице.
13. У складу са упутствима датим у Приручнику о полагању матурског испита у образовном профилу Прехрамбени техничар, стручно веће
наставника стручних предмета изабрало је радне задатке који су постављени на сајт школе;
14. Организована су полагања матурских испита;
15. Обављене су све активности у вези са одабиром Изборних предмета у наредној школској години;
16. Обележен је Дан породице тако што су ученици уз помоћ својих предметних наставника направили едукативне презентације;
17. У јулу је урађена је прелиминарна расподела часова која је усвојена у августу;
18. Свако од чланова већа је са листе одобрених од стране Министарства просвете навео уџбенике за предмете које ће користити наредне школске
године;
19. Договорено да функцију руководиоца Стручног већа за област предмета на подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране у школској
2022/2023. години настави да обавља Емилија Миљковић;
20. Нису остварени циљеви који су везани за формирање базе знања, реализације пројектне наставе и интезивног укључивања родитеља у активности
школе;
21. Ни ове школске године нико из овог стручног већа није присуствовао заједницама прехрамбених школа, јер је иста планирана од 24-26.06.2022.
када су планирана одељењска већа и друге активности везане за крај другог полугодишта;
22. Школа је добила позив од Института за примену науке у пољопривреди из Београда за достављање новоосноване награде „ Др. Ђорђе Радић“,
најбољим ученицима пољопривредних школа у Србији. Добитник награде из наше школе је Сара Ратковић, која је ове године завршила четврти
разред;
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Евалуација рада стручног већа хемијске струке
Председник стручног већа: Ана Тодоровић
Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Упознавање са записником са У потпуности
претходног стручног већа и
могућност приговора
Усвајање дневног реда за текући У потпуности
састанак и могућност измене
дневног реда

Извештаји
са
Педагошког
колегијума, састанака заједнице
хемијских
школа
и
других
састанака
Усвајање годишњег плана рада
Стручног већа и извештаја о
реализацији
Упознавање са каталогом програма
стручног
усавршавања
и
организација
семинара
и
неформалних облика стручног
усавршавања
Планирање иницијалног тестирања

У потпуности

У потпуности
У потпуности

У потпуности

Начин реализације

Носиоци
активности
(име и презиме)

Истакнут
записник
у Ана Тодоровић
електронском дневнику до
сваког следећег стручног већа,
уз
уважавање
основаних
приговора
Председник
стручног
већа Ана Тодоровић
обавештава чланове о састанку
и дневном реду најмање два
дана пре састанка;
Усвајање дневног реда и измене
путем гласања
Писани извештај /белешка/који Ана Тодоровић
се доставља члановима стручног
већа

Време
реализације

Докази

Почетак сваког Записник
састанка

Почетак сваког Записник
састанка

Састанак
стручног већа

Записник

Анализирање
активности, Чланови већа
подела задужења, одређивање
динамике
Анализа самопроцене и одабир Чланови већа
програма
за
стручно
усавршавање

Септембар,
Записник
или августми
јануар/фебруар
Август
или Записник
септембар

Договор око динамике, кључних Чланови већа
сегмената/области иницијалног
тестирања

Септембар
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Записник

Усвајање плана израде писмених Није остварено
провера знања дужих од 15 минута Нису
организоване
писане провере
дуже
од
15
минута
Израда плана реализације блок У потпуности
наставе, стручних посета и сајмова
Попис потребних хемикалија и У потпуности
опреме
Преглед броја ванредних ученика и У потпуности
разреда у којима полажу испите
Давање прелога за менторе

Постављање
извештаја
фотографија на сајт школе
Избор тематских дана

и

Упознавање
са
предностима
формирања базе знања и њених
категорија
(ученички
радови,
наставни материјали, примери
добре праксе,
критеријуми
оцењивања)

Предлози плана рада писмених Чланови већа
провера знања за све разреде на
основу годишњег календара
рада за средње школе и
глобалног плана

Почетак сваког
тромесечја

Договор
око
динамике Чланови већа
реализације
блок
наставе,
стручних посета предузећима и
сајмовима
Израда наруџбенице
Чланови већа

Септембар
фебруар

и Записник

Новембар
и
децембар
На основу увида у евиденцију
Сања Пејковић
Током
испитних
рокова
У потпуности
На основу увида у претходно Чланови стручног Свим
ангажовање чланова стручног већа
припревницима
већа
су
одређени
ментори у току
2020/2021
У потпуности
Достављање материјала Тиму за Чланови стручног Током школске
ажурирање школског сајта
већа
године
У потпуности
Договор
између
чланова Чланови стручног Током школске
стручног већа
већа
године
На основу искустава из онлајн
Није остварено
Наставници су наставе дати предлоге о
садржајима који би требало да
задовољни
се нађу у бази
досадашњим
обликом сарадње
и не мисле да
формирање базе
знања може да
доведе
до
побољшања
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Наруџбеница и
рачун
Евиденција
задуженог
наставника
Записник

Сајт школе
Сајт школе

Увид у базу знања и давање Није остварено
предлога за побољшање

Достављање
материјала,
aнализа и праћење достављених
материјала
Утврђивање потреба и ресурса за Делимично
Анализа досадашњих искустава
унапређење
дигиталних Није
уочена у настави на даљину и давање
компетенција наставника
проблем
предлога
за
стручно
усавршавање
(на
основу
самопроцене)
Информисање и размена запажања У потпуности
Дискусија и анализа о начинима
након реализованих обука
примене наученог
Мотивисање ученика за учешће у У потпуности
раду секција које му највише
одговарају и да представи себе и
своје таленте током школовања
На основу резултата анкете о Није остварено
начинима партиципације родитеља
у школском животу, наставници
планирају активности које могу да
укључе родитеље у што већем
броју.
Мотивисање
наставника
да
учествују
у
заједничким
активностима са родитељима и
ученицима
Наставници и стручни сарадници У потпуности
континуирано
врше
самоевалуацију свог рада, да би на
основу добијених резултата могли
да унапређују сопствену праксу
Током глобалног и оперативног У потпуности
планирања наставници укључују и
ресурсе ван школе

Чланови стручног Током школске
већа
године

Чланови стручног Након
већа
реализације
обуке-размена
матерјала
Координатори
Почетак
школске
на секција
године

Анализа одговора ученика.
Усмеравање
ученика
одабране секције.
Праћење постигнућа
У
планиране
активности
стручних већа и тимова, унети
организовање
заједничких
активности
(спортске, културне, друштвене
игре), поводом обележавања
значајних догађаја
(Дан школе, Дани породице,
Дани толеранције....)

Израда инструмента (упитника)
за евалуацију рада наставника и
стручних сарадника.
Анализа резултата и прављење
плана побољшања на седницама
стручних већа
Мапирање ресурса ван школе
(културне и научне институције,
историјски
локалитети,
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Активност
секција

Чланови стручног Током школске
већа
године

Чланови стручног Током школске Контакти
са
већа
године
координатором

Током школске Чек листа
године

Презентовање приручника са
сајта наше школе
Размена
запажања
са
реализоване пројектне наставe
Анализа
и размена примера
добре праксе

Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године

Размењивање
запажања
са
посећених часова и давање
препорука за унапређивање рада
Упознавање са одликама и фазама
пројектне наставе
Анализа и дефинисање препорука
за рад
Евалуација резултата и постигнућа
у пројектној настави

У потпуности

Договор о учешћу у активностима
предложеним од стране Тима за
заштиту од дискриинације, насиља,
злостављања
и
занемаривања
(Дани толеранције )
Предлог примене нових метода и
начина интерпретације наставних
садржаја

У потпуности

Дефинисање
организовање
активности.

Није остварено
Није
било
примене метода
које
нису
реализовене
у
прошлим
годинама
У потпуности

Анализа
примене
интерактивних
техника
и
метода и њихови ефекти кроз
дигиталну наставу

Анализа уписне политике

У потпуности
У потпуности
У потпуности

практичне
наставе

привредне и друге организације
и сл.).
Израда
плана
коришћења
ресурса (временска динамика,
начин реализацје)
Анализа чек листи и запажања Присутни на часу
са посећених часова
Чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа

задужења
за Чланови стручног Децембар
и реализацију већа

Дефинисање
предлога Чланови стручног Децембар
образовних профила за упис у већа
први разред школске 2020/2021

Извештаји
тимова

Записник

Током првог полугодишта састанци стручног већа су одржавани увек након одржаних педагошких колегијума што значи да је било два састанка.
Састанак који је одржан у августу је садржао све важне теме које се тичу почетка школске године и организације рада на почетку школске године.
Циљеви који нису остварени тичу се формирања базе знања и реализације пројектне наставе као и интензивнијег укључивања родитеља у активности
школе и актицација ученика који раде по посебним програмима.. Разлог су околности у којима се настава одвија, јако много ученика је искључивано
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са наставе због болести или изолације тако да је било отежано реализовати редовну наставу а свакако није био тренутак за формирање наставне базе
и увошење нових наставних метода. Нисмо успели да родитеље укључимо у неке посебне активности а још је теже било укључити ученике који раде
по посебним режимима обзиром да неке нисмо ни видели дуже од годину дана. Надамо се да ће болест која тренутно диктира како можемо да живимо
и радимо ускоро проћи и да се посветимо у потпуности не оствареним циљевима. Свакако треба да истакнем да у оквиру стручног већа имамо дивну
сарадњу међу колегама, међусобно се помажемо на све начине и покушавамо да делујемо као тим уз уважавање свих индивидуалних карактеристика
појединаца. Трудимо се да нашим ученицима помогнемо у савладавању тешкоћа које су доста комплексне. Интензивно сарађујемо са свим
одељењским сатрешинама на ХТ одсеку и са свим аставницима који су у саставу одељењских већа.
Реализација предвиђених развојнх циљева
Током првог полугодишта нисмо радили на формирању посебне базе знања, што наравно никако не значи да нисмо сарађивали и размењивали
искуства. Одржали смо и неколико тематских дана при чему смо активирали већи број наставника и ученика. Наставници су због другачијих услова
рада у великој мери усавршили дигиталне вештине тако да несметано раде. Наравно да се може даље радити на усавршавању али у овом тренутку
то не видимо као приоритет. Пројекту наставу планирамо да озбиљније реализујемо у другом полугодишту, под условом да се настава нормализује.
Приоритети из самовредновања
Нисмо успели да ученике са сметњама у развоју учествују у различитим активностима школе. На хт одсеку имамо две ученице које се школују по
ИОП-и и једна ученица се током првог полугодишта школовала по прилагођеном програму. Није било могуће реализовати посебне активности у
којима би њихово учешће било од значаја Сваки наставник је и до сада анализирао свој рад, уочавао грешке и трудио се да их коригује. Континуирано
унапређујемо свој рад. Као стручно веће нисмо успелли да у оваквим околностима посебно укључимо родитеље у рад школе. Наставници користе
све доступне ресурсе за свој рад, заиста много тога ван каталога одобрених уџбеника.
Утисци о раду у условима у којој су се модели наставе смењивали.
Сналазили смо се на све могуће начине, најчешће упућени само једне на друге, и у сталној жељи да ученицима пружимо максимум. Веома тежак
период како за ученике, њихове родитеље тако и за наставнике
Потешкоће али и нова искуства.
Тешко је мотивисати ученике за озбиљан рад у овој ситуацији. Усавршили смо дигиталне вештине и открили новеначине комуникације са колегама,
ученицима и љиховим родитељима.
Шта је оно што можемо користити након овог искуства у даљем раду.
Свавко нам остају могућности да користимо дигиталне учионице, али само као допуну редовном раду
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Евалуација рада стручног већа грађевинске струке
Председник стручног већа: Весна Савић
Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Извештаји
са
Педагошког У потпуности
колегијума
Усвајање годишњег плана рада У потпуности
Стручног већа и извештаја о
реализацији
Планирање иницијалног тестирања

У потпуности

Усвајање плана израде писмених У потпуности
провера знања дужих од 15 минута

Израда плана
наставе

реализације

блок У потпуности

Попис потребних материјала и Није остварено
опреме
Преглед броја ванредних ученика и У потпуности
разреда у којима полажу испите

Начин реализације

Носиоци активности
(име и презиме)

Извештавање
закључцима са ПК

о Председник стручног
већа или члан стручног
већа
који
је
присуствовао састанку
Анализа
потребних Чланови
активности
Стручног већа,
Председник Стручног
већа
Израда
иницијалног Чланови стручног већа
теста
Предлози плана рада Чланови стручног већа
писмених
провера
знања за све разреде на
основу
годишњег
календара
рада
за
средње
школе
и
глобалног плана
Договор око динамике Чланови стручног већа
реализације
блок
наставе,
стручних
посета предузећима

Извештај
Јеремић
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Кристине Кристина Јеремић

Време
реализације

Докази

IX- XII

Записник

X

Записник

X

Записник

X

План
писмених
провера

X

Записник

X

Записник

Давање прелога за менторе

Није остварено

Постављање
извештаја
и
фотографија на сајт школе
Планирање
посета
Сајмовима
грађевинарства,
Салинима
архитектуре,
привредним
предузећима
Упознавање
са
предностима
формирања базе знања и њених
категорија
(ученички
радови,
наставни материјали, примери добре
праксе, критеријуми оцењивања)
Дефинисање критеријума и начина
достављања материјала
Увид у базу знања
и давање
предлога за побољшање
Утврђивање потреба и ресурса за
унапређење
дигиталних
компетенција наставника
Информисање и размена запажања
након реализованих обука
Мотивисање ученика за учешће у
раду секција које му највише
одговарају и да представи себе и
своје таленте током школовања
Наставници и стручни сарадници
континуирано врше самоевалуацију
свог рада, да би на основу добијених
резултата могли да унапређују
сопствену праксу
Током глобалног и оперативног
планирања наставници укључују и
ресурсе ван школе

Није остварено
Делимично

Планирана
посета Чланови стручног већа
Сајму грађевинарства

Делимично

Анализа
потребних Чланови стручног већа
материјала
за
формирање базе знања,
и предности такве базе

IV

Записник

Записник

Није остварено
Није остварено
Није остварено
Није остварено
У потпуности

Делимично

Делимично

Презентација
прошлогодишњих
радова
секције
визуелизација
Самопроцењивање

Душица Антић

X

Извештај
секције

Чланови стручног већа

X - XII

Сопствена
евиденција

X - XII

Уговори са
привредним
предузећима

3Д

Сарадња са субјектима Александра
из привреде
Дамњановић
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Размењивање
запажања
са Делимично
посећених
часова
и
давање
препорука за унапређивање рада
Упознавање са одликама и фазама У потпуности
пројектне наставе
Анализа и дефинисање препорука за У потпуности
рад
Евалуација резултата и постигнућа у Није остварено
пројектној настави
Договор о учешћу у активностима У потпуности
предложеним од стране Тима за
заштиту од дискриинације, насиља,
злостављања и занемаривања (Дани
толеранције и Дани породице)
Предлог примене нових метода и Није остварено
начина интерпретације наставних
садржаја
-утврђивање потреба и ресурса за Делимично
унапређење
дигиталних
компетенција наставника
- реализација обуке креиране у
складу са потребама
-информисање и размена запажања
након реализованих обука
Оперативно
разрађивање Делимично
критеријума
оцењивања
и
уједначавање
критеријума
оцењивања и развијање различитих
модела и техника оцењивања
(формативног и сумативног);

Анализа
посећених Ментори
часова ментора

X - VI

Извештаји

Презентација о процесу Весна Савић
у пројектној настави
Презентација о начину Весна Савић
процене
коначног
произова

X

Записник

X

Записник

Израда
презентације, Чланови стручног већа
паноа,радионица,
пласирање пригодног
текста и предавања

XII, V

Презентација,
пано, слике са
радионица,
постављање
пригодног
текста на гугл
учионице

Анализа досадашњих
искустава у настави на
даљину

Чланови стручног већа

X - VI

Размена искустава

Чланови стручног већа

X - VI
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Записник

утврђивање тематских садржаја
допунског, додатног, индивидуалног
рада и слободних активности и
анализирање резултата тог рада
анализа успеха ученика из појединих
предмета и предузимају мере за
пружање помоћи ученицима који
заостају у раду, као и стимулисање
ученика који брже напредују
Давање предлога за Светосавску
награду избор најбољег ученика на
подручју рада, предлог за ученика
генерације
Анализа уписне политике

деимично

Анализа
резултата Чланови стручног већа
допунског рада

X - VI

Делимично

Дискусија

Чланови стручног већа

X - VI

У потпуности

Гласање

Чланови стручног већа

I

Записник

У потпуности

Дефинисање предлога
образовних профила за
упис у први разред
школске 2022/2023
Анализа расположивог
фонда часова и подела
часова
на
основу
важећих правилника и
норматива
Давање
предлога
литературе
Наставничком већу које
треба да усвоји предлог
уџбеника
Предлагање
акредитованих
семинара

Чланови стручног већа

I

Записник

Утврђивање расположивог фонда У потпуности
часова и подела часова

Избор уџбеника, приручника и друге У потпуности
литературе

Планирање стручно, педагошко- Делимично
психолошко
и
методичко
усавршавање
и
образовање
наставника стручних друштава и
удружења
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Записник

Председник и чланови VI
стручног већа

Записник

Чланови стручног већа

VIII

Записник

Чланови стручног већа

VI

Записник

Рад стручног већа је углавном усклађен са Годишњим планом рада. Укупно је одржано 7 састанака стручног већа, којима су углавном присуствовали
сви чланови. Одвијање наставе на даљину и комбиновано прилично су уназадили наставни процес. Велики број одсуствовања са наставе оболелих
од ковида 19, као и ученика у изолацији услед контаката је изазвало потешкоће у процесу наставе и такође утицало на квалитет наставе. Чланови
стручног већа су на својим састанцима дискутовали и размењивали искуства у вези побољшања успеха ученика. Додатна настава је имала ефекта,
па су наши ученици постигли изузетне резултате на републичком такмичењу. Додатна настава као и сваке године није фокус наших ђака, долазе зато
што „морају“ али не показују веће ангажовање него на редовној настави.
Пројектна настава, као приоритет Развојног плана је реализована, а носиоци пројеката су били Весна Савић и Кристина Јеремић.

Евалуација рада стручног већа за српски језик, стране језике и библиотеку
Председник стручног већа: Марјана Марјановић

Активност

Усвајање годишњег плана рада Стручног
већа

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности

Упознавање са каталогом програма У потпуности
стручног усавршавања и организација
семинара и неформалних облика СУ
Предлог посете часовима
Није остварено
других колега, посета другим стручним
већима
У потпуности
Планирање иницијалног тестирања.
Сви чланови
Оперативно планирање у складу са
стручног већа су
резултатима иницијалних тестирања
обавили
(не мерити процентуално или бројчано
Иницијално
постигнуће,
већ
по
областима,
тестирање ученика
оствареним исходима за сваког ученика)
првог разреда

Носиоци
активности
(име и презиме)

Начин реализације

Време
реализације

Састанак стручног
већа

Чланови стручног
већа

22.10.2021.

Састанак стручног
већа

Чланови стручног
већа

22.10.2021.

/

/

/

Састанак стручног
већа- Договор о
изради оперативних
планова и наставног
материјала

Чланови стручног
већа

22.10.2021.
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Докази

Записник у
електронском
дневнику
Записник у
електронском
дневнику
/
Записник у
електронском
дневнику

Састанак стручног
већа

Чланови стручног
већа

22.10.2021.

Записник у
електронском
дневнику

Састанак стручног
већа

Чланови стручног
већа

22.10.2021.

Записник у
електронском
дневнику

Састанак стручног
већа

Чланови стручног
већа

22.10.2021.

Није реализовано

/

/

/

Записник у
електронском
дневнику
/

Делимичнопрослава Дана
школе је измењена
због епидемијске
ситуације

/

/

/

/

Делимично

Састанак стручног
већа

Чланови стручног
већа

22.10.2021.

Записник у
електронском
дневнику

Делимично

Обележавање Дана
толеранције

Марјана Смиљанић

09.12.16.12.2021.

Записник у
електронском
дневнику
Сајт школе

Делимично

Састанак стручног
већа

Чланови стручног
већа

16.12.2021.

Записник у
електронском
дневнику

У потпуности
писмених урађен календар
израде писмених
задатака
Упознавање са предностима формирања
базе знања и њених категорија (ученички У потпуности
радови, наставни материјали, примери
добре праксе, критеријуми оцењивања)
У потпуности
Дефинисање критеријума и начина
достављања материјала
Усвајање
задатака

плана

израде

Увид у базу знања и давање предлога за
побољшање
Договор и подела задужења за прославу
Дана школе, посету Сајму књига, могуће
посете позоришту или некој другој
културној манифестацији, разговор и
задужења око праћења конкурса и
такмичења.
Упознавање са одликама и фазама
пројектне
наставе.
Анализа
и
дефинисање
препорука
за
рад.
Евалуација резултата и постигнућа
На основу резултата анкете о начинима
партиципације родитеља у школском
животу,
наставници
планирају
активности које могу да укључе
родитеље у што већем броју.
Мотивисање наставника да учествују у
заједничким
активностима
са
родитељима и ученицима
Одабир евиденције праћења напредовања
ученика на нивоу СВ (коришћење
примера евиденције о напредовању уч.
код других колега)

148

Анализа сврсисходности
типа евиденције

примењеног

Корекција евиденције
Информисање и размена запажања након
реализованих обука

Није реализовано
(одложено за друго
полугодиште)
Није реализовано
(одложено за друго
полугодиште)
у потпуности

Подела задужења око прославе Светог У потпуности
Саве и Светосавских дана
Евалуација и извештавање о раду У потпуности
стручног већа

Утврђивање расположивог фонда часова
и подела часова

У потпуности

/

/

/

/

/

/

/

/

Састанак стручног
већа

Чланови стручног
већа

16.12.2021.

Записник у
електронском
дневнику

/

Марија Благојевић

Децембар 2021.

Састанак стручног
већа- Размена
запажања и анализа
планираних и
реализованих
активности
Анализа планова и
програма за наредну
школску годину;

Чланови Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

XII, VI

IX ‐ XII

записник

Записник

На почетку школске године направљен је и усвојен план рада стручног већа. Усвојени су уџбеници и направљен је план израде писмених задатака у
координацији са осталим стручним већима и са новом организацијом и дежурствима у оквиру нашег стручног већа. Направљен је план стручног
усавршавања.Углавном су се наставници оријентисали на вебинаре и стручно усавршавање у установи. Због неповољње епидемиолошке ситуације,
одложена је приредба поводом Дана школе. Драмска секција под вођством Марије Благојевић, професором српског језика и књижевности обележила
је Дан школе. Мирјана Милошевић, професор српског језика је наставила да уређује блог Српска језичка будилица и Наш литерарни кутак у сарадњи
са ученицима. Поводом Дана толеранције које се у нашој школи одржава два месеца, новембар и децембар, наставници су предложили ученике који
могу да прочитају песму на страном језику.
На приредби су учествовали:
1. Маша Сурла III7е (песма на енглеском и српском језику),
2. Лука Јокић III7е (песма на српском језику),
3. Давид Мартиновић III7е (песма на енглеском и јапанском језику),
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4. Андреја Николић I 4 е (песма на немачком језику),
5. Мануел Марковић II 1 хт (песма на италијанском језику),
6. Давид Антић I 7 е (песма на мађарском језику),
7. Николина Јовановић III2 е (песма на енглеском језику),
8. Милица Миладиновић I1 е (песма на немачком језику),
9. Катарина Гајичић III7е (водитељка програма),
10. Марко Кучевић III7е (пратња на гитари).
Осим приредбе везано за Дане толеранције, одржане 9.12.2021. године у 13:30 часова, ученици су још једном читали стихове на САВЕТУ
РОДИТЕЉА одржаном 16. 12. 2021. у 18. часова. Организатори су били наставници Српског језика и осталих страних језика, на челу са наставницом
Марјаном Смиљанић и професор електро групе предмета Александар Пантовић.
Марија Благојевић је припремила представу за обележавање „Светог Саве“. Представу су реализовали чланови драмске секције Прве техничке
школе. Учествовали смо и у обележавању Дана породице.
На нашој вибер групи поједини чланови већа размењују искуства из наставе на даљину. Закључак је да смо напредовали у односу на прошлу годину,
али да треба још више да радимо на том пољу. Семинар „Реализација наставе оријентисане ка исходима“ је одрадила већина чланова стручног већа.
Члановима већа су од стране председника редовно преношени закључци и дискусије са колегијума. Наставници су присуствовали великом броју
онлајн семинара као и семинарима који су се организовали у школи. Иако споро, свест да се морамо дигиттално усавршавати постаје нешто што је
преко потребно. Учествовали смо у обележавању Дана породице.
Евалуација рада стручног већа за математику, физику, рачунарство и информатику
Председник стручног већа: Марија Ивановић

Активност

Усвајање годишњег плана рада
Стручног већа;
Упознавање са каталогом
програма стручног усавршавања
и организација семинара и
неформалних облика стручног
усавршавања

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности
У потпуности

Начин реализације

Анализирање активности,
подела задужења, одређивање
динамике
Анализа самопроцене и
одабир
програма за стручно
усавршавање
Договор о терминима
интерних
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Носиоци
активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Руководилац
стручног већа

IX

План рада

Руководилац
Стручног већа
Чланови
стручног
већа

IX

План стручног
усавршавања

обука
Одређивање календара израде
писмених задатака и писмених
вежби

У потпуности

Омогућавање ученицима да остваре
право на школовање у складу са
својим капацитетима (Упутства за
индивидуализацију наставе и
примери добре праксе)
Омогућити да ученици са
сметњама у развоју и
инвалидитетом учествују у
различитим активностима
школе *
Планирање иницијалног
тестирања

У потпуности

Упознавање са календаром
такмичења (Дабар, Кенгур,
програмирање)

У потпуности

Оперативно планирање у складу
са резултатима иницијалних
тестирања (не мерити
процентуално или бројчано
постигнуће, већ по областима,
оствареним исходима за сваког
ученика)
Одабир евиденције праћења
напредовања ученика на нивоу
стручног већа

У потпуности

У потпуности

У потпуности

Предлози плана рада
писмених
задатака за све разреде на
основу годишњег календара
рада за средње школе и
глобалног плана
Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на
одабране секције.
Праћење постигнућа
Израда плана
индивидуализацију наставе и
примери добре праксе

Чланови
стручног
већа

IX

Табела у
Годишњем плану
рада школе

Чланови
стручног
већа

IX

Записници,
израда планова

Договор око динамике,
кључних сегмената/области
иницијалног тестирања
Договор о пријави ученика за
такмичење

Чланови
стручног
већа
Чланови
стручног
већа

IX

Иницијални
тестови

IX

Пријаве ученика
за такмичење

Анализа и дефинисање
препорука за рад
Договор о изради оперативних
планова и наставног
материјала
Анализа и размена примера
добре праксе
Анализирање примера добре
праксе типова евиденције који
ће се примењивати

Чланови
стручног
већа

IX

Оперативни
планови

Чланови
стручног
већа

IX, XI, I

Евиденција за
праћење
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(коришћење примера евиденције
о напредовању ученика, које су
израдиле наше колеге)
Анализа сврсисходности
примењеног типа евиденције
Корекција евиденције
Упутства за индивидуализацију
наставе и примери добре праксе

Програм обуке наставника за
реализацију наставе оријентисане ка
исходима учења
Индентификација ученика
са изузетним способностима
и стварање услова за
њихово напредовање
Развијање социјалних
вештина и оснаживање
капацитета за емпатију код
ученика

У потпуности

Разговор и размена примера
добре праксе везана за
евиденцију праћења
напредовања ученика
Увођење измена у “свеске”
праћења
Анализа потреба
Давање смерница за
реализацију наставе са
ученицима из осетљивих
група

У потпуности

Учествовање наставника на
семинару

У потпуности

Дискусија, консултација и
анализа

У потпуности

Дефинисање теме за израду
презентација, одабир чланова
комисије, дефинисање рокова
за
достављање ученичких радова
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напредовање
ученика

Наставници
Школски
психолог
ППС
Чланови
стручног
већа који имају
искуства у раду
са
ученицима који
су
радили по
прилагођеним
или
измењеним
наставним
програмима
Чланови
стручног
већа
Чланови
стручног
већа

X
по потреби

ИОП
Документ да се са
учеником ради
инивидуализација
у настави

XI

Уверења

XII

Записник

Чланови
стручног
већа

XI

Фотографије

Договор о учешћу у активностима
предложеним од стране Тима за
заштиту од дискриинације, насиља,
злостављања и занемаривања (Дани
толеранције и Дани породице)
-Упознавње са одликама и фазама
пројектне наставе
- анализа и дефинисање препорука за
рад
- евалуација резултата и постигнућа
у пројектној настави
Упознавање са предностима
формирања базе знања и њених
категорија (ученички радови,
наставни материјали, примери добре
праксе, критеријуми оцењивања)
-дефинисање критеријума и начина
достављања материјала
- увид у базу знања и давање
предлога за побољшање
Утврђивање потреба и ресурса за
унапређење дигиталних компетенција
наставника
- реализација обуке креиране у складу
са потребама
-информисање и размена запажања
након реализованих обука
Идентификовање ученика са
изузетним способностима. Праћење
успеха ученика са изузетним
способностима
Уочавање ученика на основу
иницијалног тестирања и првих
анализа његових постигнућа
Индивидуализација образовног

У потпуности

Одржано је предавање везано
за ИТ сектор за време трајања
Дана толеранције.

Марија Ивановић

XI

Фотографије

У потпуности

Анализа и размена примера
добре праксе

Чланови
стручног
већа

Током
године

Записник

У потпуности

Иницирање и давање предлога
предметним наставницима о
наставним садржајима који
могу да се налазе у бази

Чланови
стручног
већа

Током
године

Записник

У потпуности

Похађање семинара

Чланови
стручног
већа

Током
године

Уверења

У потпуности

Припремање ученика за
такмићење

Чланови
стручног
већа

Током
године

Записник са
такмичења
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приступа ( по потреби ИОП 3)
Учешће на такмичењима
Сарадња са научно-истраживачким
институцијама и обезбеђивање
могућности да се ученици укључе у
њихове активности
Организовање допунске наставе у
школи,
е-настава
прилагођавање наставних материја
индивидуалним потребама ученика

У потпуности

Организовање часова,
Консултације,

Стручно веће
Разредно веће
Одељењско веће
Наставници
Родитељи

X-VI

Евиденција у Едневнику

Праћење реализације матурских тема
Усаглашавање ставова у вези са
избором задатака за матурски испит
из математике и програмирања.
Усклађивање критеријума оцењивања
матурских радова из математике
Менторски рад наставника школе са
студентима.

У потпуности

Организовање часова,
Консултације,
Друштвене групе

Чланови
стручног већа

III-V

Евиденција у Едневнику

У потпуности

Чланови
стручног већа
Наставници

Током
године

Решење које је
донето на
седници ПМФ из
Крагујевца

Организовање заједнице учења, на
којима наставници размењују
сазнања и искуства у оквиру школе
и у сарадњи са другим школама
( стручна већа, разредна већа,
одељењска већа и студијске посете у
земљи и иностранству)
Развијање и проширивање moodle
платформе и електронског учења на
свим образовним профилима

У потпуности

Договор
размена
информација
семинари
Менторски рад
Промоције
- примери добре праксе
- округли столови и размена
искустава
- корелацијски час
-окупљање професора
различитих група предмета и
размењивање идеја о
огледним и угледним
часовима, дискусија на ту
тему

Стручна већа
Наставници

Током
године
(једном
месечно)

Записик
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Самопроцена
наставничких компентенција и
израда плана стручног усавршавања

Пилотирања државне матуре:

У потпуности

У потпуности

Хоризонтално и вертикално
усавршавање:
-посета угледним часовима
-размена искустава
-посета семинарима и
трибинама
Одређивање комисија за
прегледање тестова и анализа
урађеих задатака на
пилотирању државне матуре

Наставници

Током
године

Записник

Чланови
стручног већа

IV, V

Решења
наставника које је
донео директор
школе

У оквиру активности Стручно веће је пратило акциони план активности који се налази у Годишњем плану рада школе. У току школске 2021/2022.год
одржана су: шест састанака Стручног већа ( октобар, децембар, јануар, април, мају и јул) са следећим извештајем :
1.Континуирано информисање чланова Стручног већа са закључцима са Педагошког колегијума
2.Израђен је календар израде писмених задатака и писмених вежби, усклађен са терминима израде писмених задатака из других предмета. Исти је
истакнут на огласној табли, уписан је у електронски дневник и истакнут је на сајту школе. Договорено је да сваки наставник за своја одељења утврди
контролне вежбе које су дуже од 15 минута и упише у електронски дневник.
3. Дат је предлог и исти је усвојен да у текућој школској години, сваки наставник организује допунску наставу за ученике одељења у којима изводи
наставу. Циљ допунске наставе је додатна подршка и савладавање насталих тешкоћа код појединих наставних тема. Треба примењивати
индивидуалну наставу у одељењима где то буде потребно и наставници ће је примењивати након урађених иницијалних тестова. Индивидуализован
образовни план (ИОП) ће се реализовати у следећим одељењима: I1ht, II4e, II6e, III2g и IV1ht .Користити већ урађену свеску за формативно и
сумативно проверавање постигнућа ученика. Дата је препорука за извођење пројектне наставе.
4. Израђен је предлог плана усавршавања Стручног већа и исти послат педагошко-психолошкој служби. План рада Стручног већа израдили су заједно
сви чланови већа. Исти је истакнут на сајту школе, послат педагошкој служби и сваком члану стручног већа послат на e-mail адресу
5. Изабрана су по три семинара за наставнике математике, информатике, програмирањa и физике.
6. Прихваћени су и допуњени глобални и оперативни планови и прилагођени захтевима одређених образовних профила.
7. Углавном су урађени иницијални тестови у свим разредима , резултате смо користили ради планирања индивидуалне наставе, допунске и додатне
наставе.
8. Наставници су индентификовали велики број надарених ученика за информатику и програмирање, за па су се формиране секције из поменутих
предмета и организована је додатна настава,тако да су ученици у првом полугодишту постигли следеће резултате:
- Такмичење из Програмирања у организацији Друштва математичара Србије се одвија кроз три круга онлине квалификација.
1. круг квалификација: 27.11.2021.год
2. круг квалификација: 18.12.2021.год
3. круг квалификација: 29.01.2022.год
Квалификације су у току. На такмичењу се такмичи ученик Миљан Милосављевић, ученик II7e.
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Ментор ученику је наставник Зоран Сретеновић.
Међународно такмичење “Дабар”, ове школске године одржано је од 15.11.2021.год до 19.11.2021. год и ове школске године учествовали су
ученици у категоријама Дабар и Старији дабар.
Ментори ученицима су били следећи наставници: Марина Николић и Марија Ивановић.
- На конкурсу – Дигитални постер, који је расписало Друштво математичара Србије који се реалузује у сарадњи са Центром за промоцију науке
учествовали су ученици II7e одељења: Христина Јаковљевић, Теодора Крушкоња и Алекса Самаиловић. Циљ конкурса је да се кроз израду
дигиталног постера приближи садржај наставних предемета математика и информатика ученицима основних и средњих школа у дигиталном
формату. Ученици су направили дигитални постер обрадом наставне јединице: Квадратна функција - испитивање и цртање графика.
Ментор ученицима је била: Марија Ивановић
9. У складу са планом стручног усавршавања Стручног већа МИФ наставници су похађали семинар: " Програм обуке наставника за реализацију
наставе оријентисане ка исходима учења ".
10. Колегиница Марина Николић, у сарадњи са колегама Милицом Михајловић и Владимиром Чабрићем и ученицима одељења IV1-ht, ради на
пројекту: „Не тече река него вода, не пролази време него ми”.
11. Чланови стручног већа су узели учешће у организацији Дана толеранције. У сарадњи са РБЦ и наставником Маријом Ивановић, одржана је групна
радионица ученика Прве техничке школе о каријерном планирању и информисању ученика о атрактивним занимањима у ИТ сектору и креативним
индустријама. Предавање је одржала Снежана Ивановић. Предавању су присуствовали ученици I7e, II5e, II7e, III7e, IV4e, IV7e.
12. Урађена је индентификација ученика са изузетним способностима и стварање услова за њихово напредовање. Приликом индентификације водило
се рачуна да постигнућа (оцене, успех) није исто што и даровитост. Чланови стручног већа су закључили да је потребно развијати механизме за
препознавање (индентификовање) даровитости (самостално или у сарадњи са стручним сарадницима, надлежним школским управама, регионалним
центрима за таленте и другим партнерима из локалне заједнице). Договорено је да се уради разговор и са ученицима и са стручним сарадницима, па
тек онда да се приступи изради ИОП3 за ученике који буду желели да раде на тај начин.
13. Чланови стручног већа су између себе размењивали искуства која су стекли на семинарима и обукама које су похађали. Колегиница Вера Лазић
је пренела члановима стручног већа извештај са семинара који је похађала. Упознала је чланове са техникама учења, како мотивисати ученике за 21
век. Објаснила је како урадити експертску слагалицу. Експертска слагалица је метод који наизменично захтева индивидуалан и групни рад ученика,
у виду вршњачког учења. Експертска слагалица се користи за обраду новог градива и то у ситуацији када имамо обимније градиво које можемо
поделити на мање целине под условом да се могу учити независно, као и за обнављање и увежбавање обрађеног градива. Експертска слагалица
захтева од наставника да одабере градиво, да за то градиво осмисли технику учења, као и контролна питања.
14. Пилотирања државне матуре:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је прописало Правилником о календару рада средњих школа за школску 2021/22. годину, да
се од 5. до 8. априла 2022. године спроведе друго пилот тестирање државне матуре. Циљ другог пилотирања Државне матуре је да се, пре свега,
провере испитне процедуре и квалитет испитних задaтака али и да ученици завршних разреда провере своја постигнућа и припремљеност за
наставак даљег образовања на високошколским установама.
Тестирање матураната почиње у 12.00 и завршава се до 15.00 часова у свим средњим школама у Србији. Због тестирања матураната, прва смена
почиње са часовима у 7.30 и часови морају да се заврше пола сата пре почетка тестирања. Друга смена почиње са часовима у 15:15 и часови у обе
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смене трајаће по 30 минута. За часове који су пропуштени у време тестирања потребно је донети план надокнаде. Евиденција наставе током
спровођења другог пилот тестирања Државне матуре се врши у складу са њеном реализацијом и планом надокнаде.
На састанку Стручног већа МИФ-а урађена је анализа задатака који су били на пробној државној матури. Ученицима су најтеже падали задаци које
је требало читати. Већину таквих задатака ученици су прескакали или једва једанпут читали, али и тада их, углавном, нису разумели па нису могли
да их реше. Наставници су се сложили да би требало одговорније приступити организацији матуре и израдити збирку за припрему матурског испита.
Такође би требало свим четворогодишњим смеровима у средњим стручним школама, вратити да имају четири часа недељно математику да би
ученици
могли
успешно
да
савладају
градиво.
Резултати
ученика
са
полагања
државне
матуре:
305 ученика је имало право да изађе на полагање пробне државне матуре. Од 305 ученика на пробну државну матуру је изашло 291 ученик.
Максимални број поена на испиту из математике је 18 (један ученик), минимални број поена је 0 (20 ученика). Просечан број поена је 4.63. Три
ученика су добила оцену добар 3, два ученика су добила оцену довољан два и 251 ученика су добили оцену недовољан 1. Анализом успеха, примећено
је да су тест боље урадили ученици који су као изборни предмет, у трећој и четвртој години, бирали Изабрана поглавља математике. Чланови
стручног већа су закључили да је један од разлога за слабији резултат недостатак мотива, јер од пробног теста ђацима ништа није зависило а и да је
и онлајн настава један од криваца. Има деце која највећи део градива упамте на часу и то су одлични ђаци, а на онлајн настави то није било могуће.
15. Ове школске 2021/2022.године, у Првој техничкој школи се спроводи Стручна пракса студената 4. годие основних академских студија математике
Природно –математичког факултета у Крагујевцу. Списак студената и ментора који ће учествовати у реализацији практичне наставе у периоду од
07.03.2022.године до 15.05.2022.године је:
1. Тамара Диволић/ Ана Антонијевић:
Марија Ивановић
2. Милица Дојчиновић/ Анастасија Радисављевић: Мирјана Николић
3. Кристина Бокшеровић/ Александра Бокшеровић: Весна Митровић
4. Марија Милошевић/ Милица Стојиловић:
Марина Николић
16. Чланови Стручног већа упознати су са изборним предметима за школску 2022/2023. годину за све образовне профиле.
17. 15.04.2022.год у школи је организвано Школско такмичење из Програмирања. Учествовало је четири ученика а на Државно такмичење које је
организовано у Београду 15.05.2022.год пласирао се ученик Миљан Милосављевић из одељења II7e. Ментор ученику је био наставник Зоран
Сретеновић.
18. На 31. Републичком такмичењу геодетских и грађевинских школа Републике Србије учешће је узела и Прва техничка школа. Ученицу из
математике је припремала колегиница Весна Митровић. Ученици и наставници су због изузетних резултат имали пријем у Скупштини града.
19. Научни клуб Крагујевац, у сарадњи са Центром за промоцију науке Београд, и ове године учествује у реализацији Маја месеца математике. По
први пут се реализује Научни караван, на простору Силоси Београд. Осмишљен је као путујући аутобус, који ће ученицима, наставницима,
студентима и професорима из 15 градова широм Србије омогућити једнодневну посету са циљем да подстакнемо вршњачку едукацију,
партиципативност, међугенерацијско учење и отворен начин размишљања. Изложбе, предавања, идеје, конкурси, математичке представе, експонати,
такмичења са којима ће учесници имати прилику да се сусретну, чују их и осете, имају потенцијал не само да допру до хиљаде људи, већ и да покрену
мноштво нових разговора, пруже свету питања и надахнућа која заслужују хиљаду нових одговора. Колегиница Марина Николић и шест ученика
одељења су учествовали у Научном каравану.
20. Чланови Стручног већа упознати су са тим да Друштво математичара Србије организује онлајн летњу школу младих математичара од
11.08.2022.год до 18.08.2022.год за ученике од 1. до 3. разреда средње школе. Летња школа младих математичара је намењена талентованим
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ученицима за математику и онима који воле математику и сродне науке. Активности у школи ће трајати седам дана а предавачи су универзитетски
професори и асистенти, бивши олимпијци и професори математике са великим искуством у раду са надареним ученицима.
21. Дана, 13.03.2022.године у организацији Јоб инфо центра, Крагујевац, , одржана је каријерна инфо сесија у Првој техничкој школи у Крагујевцу.
Каријерну сесију су водиле каријерне саветнице Зорица Митровић и Иконија Голић. Инфо сесија је била намењена ученицима другог разреда, са
циљем упознавања ученика са појмом каријере, каријерних одлука, значају доношења информисаних каријерних одлука. Ученици су имали прилику
да чују информације о разним алатима који се примењују са циљем бољег упознавања себе, својих способности, компетенција и да на тај начин
олакшају доношење адекватне каријерне одлуке. Ученици су имали прилику да ураде каријерни, WayFi квиз, који је ученицима омогућио да освесте
своја професионална интересовања. Саветовано је да каријерни квиз ураде и на крају треће године и да провере да ли ће се резултети у делу
интересовања мењати или ће остати исти. Ученицима је представљен и новоотворени Јоб инфо центар у Крагујевцу, који партнерски организују и
воде две партнерске организације: Развојни бизнис центар (РБЦ) и Business Innovation Programs (BIPs). У Јоб инфо центру ће свако од
заинтересованих ученика имати прилику да кроз индивидуалне
разговоре са каријерним саветником детаљније размисли о својим каријерним одлукама. Инфо сесију су пратили ученици другог разреда, смерЕлектротехничар информационих технологија и наставник Марија Ивановић.
22. На пројекту„Иновативне наставне методе и стратегије у образовању“, који ће бити финансиран од стране Ерасмус+ фондације из стручног већа
је пријављена колегиница Марина Николић. Наставничко веће је једногласно усвојило избор кандидата.
23. Урађена је прелиминарна подела часова за школску 2022/2023.годину.
Евалуација рада стручног већа физичког васпитања
Председник стручног већа: Срђан Убавкић
Одржано је седам актива током овe школске године. Дискутовало се о потешкоћама у раду услед епидемије као и о унапређењу наставе и
иновативним методама рада. Закључци су да је пандемија директно утицала на наш предмет, како у вези наставе тако и на више корекција у вези
постигнућа и достигнућа ученика. Ученици који су прележали ковид имају различите нус појаве и последице које доводе до промене у раду са тим
ученицима тј.индивидуалног рада. Трудимо се да ученицима приближимо наш предмет кроз њихова интересовања не угрожавајући план и програм
рада који је подложан импровизацији. План и програм рада је остварен у потпуности.

158

Евалуација рада стручног већа за друштвене науке, уметност, грађанско васпитање и верску наставу
Председник стручног већа: Борко Богићевић
Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Усвајање годишњег плана рада У потпуности
Стручног већа
Упознавање са каталогом програма У потпуности
стручног
усавршавања
и
организација
семинара
и
неформалних облика стручног
усавршавања
Ажурирање
глобалних
и У потпуности
оперативних планова
Планирање иницијалног тестирања У потпуности
План израде писаних провера У потпуности
дужих од 15 мин у складу са
комбинованим
моделом
организације наставе
Оперативно планирање у складу са У потпуности
резултатима иниц. тестирања (не
мерити процент. или бројчано
постигнуће, већ по областима и
оствар. исходима за сваког уч.)
На основу резултата анкете о Делимично
начинима партиципације родитеља

Начин реализације

Анализирање
активности,
подела задужења, одређивање
динамике
Анализа самопроцене и одабир
програма
који
развијају
дигиталне
копетенције
Договор
о
терминима
интерних обука
Попуњавање
табеле
о
уџбеницима за текућу школску
годину, упознавање са новим
обарсцима
Договор о динамици и
кључних садржаја теста
Припремити за Одељењска
већа распоред за провере дуже
од
15мин
за
текући
класификациони период
Анализа
и
дефинисање
препорука за рад. Договор о
изради опер. планова и
наставног материјала. Анализа
и размена примера добре
праксе
У
планиране
активности
стручних већа и тимова, унети
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Носиоци
активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Чланови већа

IX

Годишњи
план рада

Чланови већа

IX

План
стручног
усавршавања,
семинари

Чланови већа

IX

Глобални и
оперативни
планови

Чланови већа

IX

Чланови већа

IX

Иницијални
тестови
дневник

Чланови већа

IX

Оперативни
планови

Чланови већа

IX

Извештаји са
активности

у школском животу, наставници
планирају активности које могу да
укључе родитеље у што већем
броју. Мотивисање наставника да
учествују
у
заједничким
активностима са родитељима и
ученицима
Мотивисање ученика за учешће у
раду секција које му највише
одговарају и да представи себе и
своје таленте током школовања
Упознавање
са
предностима
формирања трезора знања и
његових категорија (ученички
радови, наставни материјали,
примери
добре
праксе,
критеријуми оцењивања)
Дефинисање критеријума и начина
достављања материјала. Увид у
базу знања и давање предлога за
побољшање
Утврђивање потреба и ресурса за
унапређење
дигиталних
компетенција
наставника
Информисање и размена запажања
након реализованих обука

У потпуности

организовање
заједничких
активности
(спортске,
културне, друштвене игре),
поводом
обележавања
значајних догађаја (Дан школе,
Дани
породице,
Дани
толеранције....)
Анализа одговора ученика. Чланови већа
Усмеравање
ученика
на
одабране секције

IX

Дневник
секција

делимично

Иницирање и давање предлога Чланови већа
предметним наставницима о
наставним садржајима који
могу да се налазе у бази

X

База знања

делимично

Договор и подела задужења. Чланови већа
Достављање
материјала,
aнализа
и
праћење
достављених материјала
Анализа
досадашњих Чланови већа
искустава у настави на даљину
и давање предлога за стручно
усавршавање
(на
основу
самопроцене) Дискусија и
анализа о начинима примене
наученог
Анализирање примера добре Чланови већа
праксе типова евиденције који
ће се примењивати

X

База знања

X

Семинари

X

Евиденција
праћења
ученика

У потпуности

Одабир
евиденције
праћења У потпуности
напредовања ученика на нивоу стр.
већа
(коришћење
примера
евиденције о напредовању учен.
које су израдиле наше колеге)
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Договор о учешћу у активностима У потпуности
предложеним од стране Тима за
заштиту
од
дискриинације,
насиља,
злостављања
и
занемаривања (Дани толеранције)

Предложити и одабрати методе и У потпуности
начине рада који воде ка успешној
интеракцији и сарадњи ученика
(нпр: ставити ученика у улогу
наставника; групни рад или рад у
пару искористити за вршњачко
учење; евалуација коришћених
метода и предлози примене нових
начина рада)
Наставници и стручни сарадници У потпуности
континуирано
врше
самоевалуацију свог рада, да би на
основу добијених резултата могли
да унапређују сопствену праксу
Договор о учешћу у активностима У потпуности
предложеним од стране Тима за
заштиту од ДНЗЗ (Дани породице)

Размена запажања са посећених У потпуности
часова и давање препорука за
унапређивање рада
Упознавње са одликама и фазама У потпуности
пројектне наставе. Анализа и
дефинисање препорука за рад.
Евалуација резултата и постигнућа
у пројектној настави

1.Дефинисање теме за ликовни Чланови већа
конкурс,
одабир
чланова
комисије, деф. рокова за
достављање
радова.
2.Дефинисање
тема
за
организовање и реализацију
тематских часова за време
трајања Дана толеранције.
Размена искустава. Дискусија. Чланови већа
Избор

Анкете

Чланови већа

упитници
Посете музејима, изложбама,
манастирима, културним
дешавањима;

XI

Извештај
поводом дана
толеранције

XII

Примери
добре праксе

Током
године

Свеске
Анкете
упитници
Извештаји

Чланови већа

V

Угледни часови, изложбе
Посете часовима

Чланови већа

Током
године

Извештаји

Размена искустава,

Чланови школе

Током
године

Извештаји са
пројектне
наставе

Присуствовање презентацији
резултата пројектне наставе
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Утврђивање расположивог фонда У потпуности
часова
и
подела
часова
Презентације за изборне предмете.
Предлог другим стручним већима
за пројектну наставу
Коначна подела часова за школску У потпуности
2022/2023. Предлози за уџбенике
за школску 2022/2023.

Састанак већа

Чланови већа

VIII

Извештај
предлога
поделе часова

Састанак већа

Чланови већа

VIII

Подела
часова,
Списак
литературе

У оквиру активности Стручно веће је пратило акциони план активности који се налази у Годишњем плану рада школе. У току првог полугодишта
школске 2021/2022.год одржана су: два састанка Стручног већа са следећим извештајем :
1. Континуирано информисање чланова Стручног већа са закључцима са Педагошког колегијума
2. Извештај о годишњем плану рада
3. Сваки наставник за своја одељења организује контролне вежбе које су дуже од 15 минута и евидентира у електронски дневник.
4. Предлог плана усавршавања
5. Урађено је иницијално тестирање и његова анализа
6. Организација допунске наставе
7. Ажурирање глобалних и оперативних планова
8. Одржане активности поводом дана толеранције
9. Рад са талентованим ученицима и рад кроз секције
10. Организација Светосавске прославе
11. Организација и пилотирање Државне матуре
12. Разматран извештај просветне саветнице
13. Избор кандидата за учествовање у К122 програму „Иновативне наставне методе и стратегије у образовању“, финансираном од стране
Ерасмус+ фондације.
14. Подела часова, организација наредне школске године.
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ЕВАЛУАЦИЈЕ РАДА АКТИВА И ТИМОВА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА

















Евалуација рада Стручног актива за развојно планирање
Евалуација рада Стручног актива за развој школског програма
Евалуација рада Тима за самовредновање
Евалуација рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
Евалуација рада Тима за инклузивно образовање
Евалуација рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Евалуација рада Тима за израду и ажурирање сајта школе и школски извештај
Евалуација План рада Тима за каријерно вођење
Евалуација рада Тима за оснаживање и подршку приправницима
Евалуација рада Тима за маркетинг, промоцију и афирмацију школе
Евалуација рада Тима за професионални развој запослених и Е‐учење
Евалуација рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Евалуација рада Тима за израду и конкурисање на пројектима
Евалуација рада Тима за подршку онлајн настави
Евалуација рада Тима за дигиталну стратегију
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Стручног актива за развојно планирање
Координатор тима/актива: Милош Марјановић

Активност

Прилагођавање захтева, темпа
рада и могућностима
ученицима

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности
реализован

Прилагођавање наст.
материјала, предвиђ. времена
и пажње индивидуалним
карактер. ученицима
и њиховим образ. васпит.
потребама

У потпуности
реализован

Спров. заједничких актив.
које подстичу напредовање и
интеракцију међу учен. у проц.
учења

У потпуности
реализован

Начин реализације

Уч. постижу боље резултате
Уч. ефикасније користе
време за учење на
часу,матерјали који се
шаљу
Напредовање ученика
70 % анкетираних ученика
процењује да су захтеви и
темпо рада прилагођени
њиховим могућностима
Боље напредовање
ученика и максимално
коришћење својих
могућности
70 % анкетираних ученика
процењује да је
прилагођавање наст.
материјала, предвиђ.
времена и пажње у складу
са њиховим
потребама
Боља комуникација
Већа толеранција
Уч. разумеју боље
јер уче од других
ученика
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Носиоци активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Тим за обезбеђивање
и развој квалитета
установе

Током
2021/2022
школске
године

Док. тима за
обезбеђивање и
развој квалитета
установе
Чек листа
посећених
часова
Анкета за
ученике

Стручни тим за
инклузивно
образовање

Током
2021/2022
школске
године

Дигиталне
припреме
наставника,
ИОП-и
Евалуација
Анкета за
ученике

Предм. наставници,
Одељењски
старешина
Ученици
Тим за заштиту од

Током
2021/2022
школске
године

Педагошка
свеска
Чек листа
посећених
часова

Подизање квалитета наставе

У потпуности
реализован

Давање потпуне и разум.
информ. уч. о њиховом
напретку

У потпуности
реализован

Развијати код ученика
способности да себи постављају
циљеве учења

У потпуности
реализован

70 % анкетираних
уч. сматрају да се
подстичу заједничке
активности
70 % чек листа подразумева
да наставник усмерава
интеракцију међу уч. тако да
је она у функцији учења (
индикатор 2.1.5)
Спров. процене сопственог
рада наставник подиже
квалитет наставе
Резултат анкете са
ученицима је бољи на крају
наставне године у односу на
крај првог полугодишта

дискриминације,наси
ља,злостављања и
занемаривања

Анкета за
ученике
Платформа за
електронско
учење

Стручна већа;

Током
2021/2022
школске
године

Уч. је јасно докле је
стигао на путу напретка и
шта још треба да савлада.
70 % анкетираних
ученика сматра добија
потпуну и разум.
информацију о свом
напредовању
70 % чек листа са
посећених часова
подразумева да је
остварен стандард 2.4.3.

Предм. наставници
Стручни актив
за развојно планирање

Током
2021/2022
школске
године

Видно истакнути исходи,
стандарди и критеријуми;
Уч. успешно постављају
циљеве и оспособљени су да
их редефинишу.

Предметни наставник;
Ученици.

Током
2021/2022
школске
године
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Педагошка
свеска
Записници
са седница
стручних
већа,
Анкета за
ученике
Педагошка
свеска
Платформа за
електронско
учење
Чек листа
посећених
часова
Анкета за
ученике

Педагошка
свеска
Сајт школе
Платформа за

електронско
учење
Чек листа
посећених
часова
Анкета за
ученике

70 % анкетираних ученика
уме да постави себи циљеве
учења
70 % чек листа са
посећених часова
показује оствареност
индикатора 2.4.4.
Оспособљ. ученика да
процени сопств.
напредак и напредак других
ученика

У потпуности
реализован

Омогућити ученицима да
буду креативани, истрајани,
самосталани, одговорани и
успешани
(Пројектна настава)

У потпуности
реализован

Ученици умеју да процене
сопствени напредак и
напредак
других ученика и на тај
начин ефикасније уче на
часу
Ученици истражују,
креативни су у
проналажењу решења и до
резулт. долазе на различите
начине.
Слободно и артикулисано
износе своје мишљење,
презентују научено и
постављају питања,
Бирају најцелисходније
начине и облике рада, као
и наст. материјал,
Самостални су у раду.
Мотив. учен. за
истраживањем
Формирана база
ученичких радова
(семинарски радови,
презентације, пројектна
настава)
Побољшан практични рад
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Предм. наставници
Ученици

Током
2021/2022
школске
године

Чек листа
посећених
часова

Стручна већа; Предм.
наставници

Током
2021/2022
школске
године

Педагошка
свеска
Записници са
седница
стручних већа,

Унапређивање квалтета
наставе кроз реализацију
Пројектне наставе
( пројекат у настави )

У потпуности
реализован

Функционисање
тимова за подршку
ученицима у
прилагођавању
школском животу

У потпуности
реализован

Директни контакт са
релевантним инстит.(Центром
за соц. рад, Пол. управом
Кг,Канц. за младе,Саветов. за
младе,Црвеним крстом, ЈАЗАСом, Инст. за јавно
здравље,Завод за стоматологију
, Домом уч.„Артем“
, Јавним пред.) и њихово
правовремено реаговање у

У потпуности
реализован

Повећање креативности,
Појачано промишљање,
Изношење идеја
Презентовање
приручника са сајта
наше школе
анализа и деф. препорука за
рад
анализа и разм.примера
добре праксе
Израђени оперативни
планови
заштите и евалуације.
Обилазак одељења првог
разреда.

70 % анкетираних ученика је
задовољно ппруженом
подршком од стране
институција
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Стручна већа
Тим за дигиталну
стратегију

Током
2021/2022
школске
године

Записници са
сед. стр. већа,
Док. тима за
дигиталну
стратегију

Координ. и чланови:
Тима за заштиту од
ДНЗЗ; Тима за
пружање
додатне подршке уч.
Школе(за пружање
додатне подршке
ученицима;
Вршњачки тим
Тима за инкл. образ.;
Тима за уч.
парламент; Стр.
служба;
Одељењске
старешине.
Наставници;
Стручна служба;
Ученици;
Директор школе;
Помоћник
директора;
Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва

Током
2021/2022
школске
године

Записници
са седница и
евиденција
активности
тимова
План
транзиције

Током
2021/2022
школске
године

Записници
Дописи
Фотографије

циљу пружања подршке
ученицима.
Настава спровођења
пројекта „Студије без граница“

У потпуности
реализован

Орган. програма за развијање
соц. вештина и упозн. са
правима детета (кроз акт. у
оквиру
Дана породице и Дана
толеранције)
Унапређење
међупредметне
компетенције
Одговоран однос према
здрављу

У потпуности
реализован

Идентификовање уч. из
осетљивих група и
предузимање мера за њихово
редовно похађање наставе

У потпуности
реализован

Успостављање механизама за
идентификацију ученика са
изузетним способностима и

Делимично
реализован

Већи број ученика који
настављају школовање у
Чешкој
размена наставног
материјала (електронски)
70% ученика је
укључено у
активности,
Сви ученици су
упознати са
правима детета.
ученици су на
часовима
одељењског
старешине
упознати са темама
које развијају
међупредметну
компетенцију,
одржани су часови редовне
наставе који подржавају ову
међупредметну
компетенцију
Ученици припадници
осетљивих група редовно
похађају наставу.

Идентификовање ученика
са изузетним
способностима
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Директор,
Предм. наставници,
Ученици

Током
2021/2022
школске
године

Фотографије

Наставници;
Стручна служба;
Одељењски
старешина;
Ђачки парламент

Током
2021/2022
школске
године

Записници
Фотографије
Електронски
дневник

Тим пружање
додатне подршке
ученицима; Стр.
служба;
Одељ. стареш.
Тим за инклузивно
образовање
Ученици
Предметни
наставници

Током
2021/2022
школске
године

Извештај о раду
стручних
сарадника
евиденција
активности
тима

Током
2021/2022
школске

Записници
секција и

стварање услова за њихово
напредовање

Организација компензаторних
програма за подршку
ученицима из осетљивих група

У потпуности
реализован

Постигнућа ученика, групе или
одељења и наставника се јавно
истичу и промовишу као лични
успех и успех школе

У потпуности
реализован

Укључ. ученика са сметњама у
развоју и инвалид. у различите
активности школе.

У потпуности
реализован

Праћење успеха ученика
са изузетним
способностима
Уочавање ученика на
основу иницијалног
тестирања и првих
анализа његових
постигнућа
Индивидуализација
образовног приступа (по
потреби ИОП 3)
Сарадња са научноистраживачким
институцијама и
обезбеђивање могућности да
се ученици укључе у њихове
активности
Ученици из осетљивих група
су задовољни подршком и
постижу боље резултате
Бољи успех уч. у
наставним и ваннаст.
активностима
Већа укључ. уч. у друштв.
живот
Сваки уч. има прилику да
представи оно у чему је
најбољи и подст. друге да
открију своје таленте.
Ученици са сметњама и
инвалидитетом су потпуно
интегрисани у живот школе
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Одељењске
старешине
Тим за инклузивно
образовање

године

тима
Фотографије
ИОП 3

Секције
Вршњачки тим
Центар за раз.услуга
социјалне заштите
„Кнегиња Љубица“
Пред. наставници;
Одељ.стар; Тим
за израду и ажур.
шк. сајта,
Тим за израду шк.
извештаја
Тим за пром. школе

Током
2021/2022
школске
године

Записници
секција и тима

Током
2021/2022
школске
године

Записници са
седнца
одељењскх
већа
Евиденција
активности
тимова
Сајт школе

Предм. наст.; Одељ.
стар.; Стр. служба;
Координ. секција и
ваннаст. активности

Током
2021/2022
школске
године

Записници са
седнца
одељењских
већа

Функционисање система
заштите од насиља.

У потпуности
реализован

Школа је безбедна средина
70% анкетираних ученика
се осећа безбедно

Сарадња на свим нивоима у
школи.

У потпуности
реализован

Учинити школу центром
иновација и васп. образовне
изузетности

У потпуности
реализован

Учествовање
ученичког
парламента у
организацији две
хуманитарне акције
Постоји размена
наставног матерјала и
евиденција праћења.
Учешће на активностима за
Дан породице.
Школа препозната као
атрактивна, као центар
иновација и као установа чији
су ученици веома цењени у
својој струци.
Позитивна повратна
информација од послодавца
где ученици обављају
практичну наставу.

Извештај о
раду стручних
сарадника
Фотографије
Резултати
анализе стања
безбедности

Ученици, наставници;
Одељ. стар.; Стр.
служба; Одељ. већа;
Вршњ. тим; Тим за
проф. развој
запослених;
Тим за зашт. од ДНЗЗ
Ученици; Родитељи;
Школски одбор;
Предм. наст.; Одељ.
стар.; Тим за рад са
ученич. парлам.; Стр.
служба; Помоћник
директора; Директор

Током
2021/2022
школске
године

Током
2021/2022
школске
године

Записници
школског
одбора
Извештај о раду
стручних
сарадника
Евиденција
активности
тимова
Фотографије

Предм. наставници;
Одељ. старешина;
Стр. служба; Дир.;
Координатори
практичне наставе
Помоћник директора

Током
2021/2022
школске
године

Записници са
седнца
одељењскх
већа Извештај
о
раду стручних
сарадника
Фотографије

Стручни актив за развојно планирање школе, конституисан је на почетку школске 2021/2022. године, чланови тима су: Милош Марјановић, Крстина
Ракоњац Бојовић, Емилија Миљковић, Марија Ивановић, Кристина Јеремић, Миљан Божовић, Данијела Петреш Гајић, Велимир Дуканац, Данко
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Андријанић, Срђан Убавкић, Драгана Зарков, Бојана Поповић, Даница Никезић-представник СР , Раде Веселиновић-представник ЈЛС,Софија
Јовановић-представник УП.
Стручни актив за развојно планирање сачинио је на почетку школске године, акциони план за школску 2021/22. годину, који је усклађен са Годишњим
планом рада школе.
Током школске 2021/22. године, негована је интензивна сарадња са: Тимом за самовредновање, Тимом за ИОП, Тимом за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, Тимом за уређење школског сајта, Ученичким парламентом, стручним већима .
Према актуелном програму, приоритет за ову школску годину су следећи развојни циљеви: Настава и учење, Подршка ученицима и ЕТОС.
Развојни циљеви наше школе усмерени су на мотивисање наставника за увођење нових облика рада на часу, подршку ученицима, унапређење
тимског рада и оплемењивање школског простора. Ове теме разматране су на стручним већима, на којима се долази до конкретних начина за
остваривање развојних циљева установе.
Оплемењивање школског простора је део активности Развојног тима који укључује ученике и наставнике са свих подручја рада, у циљу стварања
пријатног амбијента за рад и учење
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА стручног актива за развој школског програма
Координатори актива: Мирјана Николић, Ивана Петровић

Активност

Процена остварености
циљева реализованих
активности

Начин реализације

Носиоци активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Формирање стручног
актива

у потпуности остварен
циљ

Усвајање састава актива на
седници Наставничког већа

Чланови
Наставничког већа

септембар

Записник
Наставничког
већа

Израда годишњег
плана рада
Праћење реализације
школског програма

у потпуности
остварен циљ
у потпуности
остварен циљ

На састанку актива

Чланови актива

септембар

Рад у оквиру педагошког
колегијума и
стручних већа, преглед
педагошке документације и
извештаја

Чланови актива

У току целе
школске
године

Усаглашавање
програма са новим

у потпуности
остварен циљ

На састанку актива

Чланови актива

Фебруар

Годишњи план
рада школе
Записници,
извештаји и
планови у
одговарајућим
фолдерима на
гугл диску
Записник
актива
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законом и подела
задужења око израде
нових програма
Прикупљање
ажурираних и нових
програм+

у потпуности
остварен циљ

Електронским путем, фолдер на
гугл диску

Председник актива

Март, април,
мај, јун

Постојећи
фолдер на гугл
диску

Спровођење
процедуре за
усвајање новог
школског програма

у потпуности
остварен циљ

Упознавање чланова
Наставничког већа и Синдиката
о предлогу документа,
презентовање документа
Ученичком парламенту и
Савету родитеља, прикупљање
свих мишљења о документу и
њихова уградња у документ,
презентовање документа
Школском одбору.

Председник актива

Јун

Школски програм на
сајту школе

у потпуности
остварен циљ

Усвојени документ поставља се
на сајт школе

Администратор сајта

Јул

Записници и
извештаји
актива,
записници
Савета
родитења,
Ученичког
парламента,
Наставничког
већа и
Школског
одбора.
Сајт школе

По плану је формиран тим за израду Школског програма чији су координатори Мирјана Николић и Ивана Петровић, а остали чланови су руководиоци
стручних већа: Весна Михаиловић, Весна Савић, Ана Тодоровић, Емилија Миљковић, Марјана Смиљанић, Марија Ивановић, Борко Богићевић, Зоран
Гавриловић.
Актив
је
утврдио
план
активности
за
школску
2021/2022.
годину.
У сарадњи са руководиоцима стручних већа утврђено је да нема измена у наставним плановима и програмима образовних профила уписаних ове
школске године, али да школски програм садржи програме образовних профила са старим програмима који су завршени и које треба избрисати. Има
промена и у раду секција и ученичких организација. Ове измене су утврђене и сарадњи са педагогом и руководиоцима стручних већа, као и прегледом
педагошке документације и извештаја.
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Tима за самовредновање
Координатор тима: Мирјана Ивезић

Активност
Конституисање тима
Усвајање годишњег
плана рада тима;
Упознавање са
стандардима и
индикаторима за
област ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА
Подела задужења
унутар тима
*Дискусија на тему
препорука које смо
добили од
просветног
саветника Драгане
Оцокољић
Избор поступака и
докумената који ће
пружати потребне
доказе за
вредновање области
ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
у потпуности

Први састанак тима

Руководилац и
чланови тима

27.09.2021.

Записник са састанка

у потпуности

Други састанак тима

Руководилац и
чланови тима

22.10.2022.

Записник са састанка

Носиоци
активности
(име и презиме)

Начин реализације
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Време
реализације

Докази

Анализа
прикупљених доказа
Израда извештаја

делимично

Трећи састанак тима

Руководилац и
чланови тима

06.12.2021.

Записник са састанка

Четврти састанак тима

Руководилац и
чланови тима

15.03.2022.

Записник са састанка

Пети састанак тима

Мирјана Ивезић
Ученици

20.04.2022.

Записник са састанка

Пети састанак тима

Руководилац и
чланови тима

27.06.2022.

Записник са састанка

Није остварено

Израда извештаја за У потпуности
област
Подршка
ученицима
Избор поступака и
докумената који ће
пружати потребне
доказе
за
вредновање области
ОБРАЗОВНА
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
У потпуности
Разматрање
прибављених доказа
и процена
могућности њихове
имплементација у
извештај о
вреднованој области
У потпуности
Процена
остварености сваког
стандарда на основу
доказаног присуства
одговарајућиох
индикатора
Размена идеја о
мерама побољшања
вредноване области
који ће бити
саставни део
извештаја
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*Ученици оцењују
своје наставнике

У потпуности

Информисаност
свих релевантних
чинилаца живота
школе

Делимично

Информисаност
чланова тима и
унапређење рада
тима

Евалуација и
извештавање о раду
тима

Руководилац тима је у
сарадњи са
председником
Ученичког
парламента сачинила
упитник чијим су
попуњавањем
ученици (I,II,III
разред), имали
прилику да процене
рад својих наставника
Презентација
извештаја
Наставничком већу,
Савету родитеља,
Школском одбору
Коришћењем
инструмента
„Ефекривност рада
тима“ процењено
функцинисање тима

Мирјана Ивезић
Милош
Миладиновић
Ученици

15.06-07.07.

Гугл диск са попуњеним
упитницима и табелама
оцена

Мирјана Ивезић

07.07.2022.

Записник са седнице
Наставничког већа

VIII

Записник са састанка

Чланови тима

На првој седници тима (27.09.) смо извршили његово конституисање:
руководилац-Мирјана Ивезић
Школски одбор-Вера Лазић;
наставници: Вера Живанић, Ана Тодоровић, Рада Маринковић, Јелена Јелић, Александра Дамњановић, Слађана Обреновић, Маја Стојановић;
Ученички парламент: Петар Бошковић
Савет родитеља: Ана Дујмић
Усвојен је годишњи план рада Тима. Договорено је да се до наредне седнице, чланови тима детаљно упознају са стандардима и индикаторима за
област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА. Извршена је и подела задужења тако што ће се индикаторима од 4.1.1 до 4.1.4. бавити Рада Маринковић и Вера
Живанић; Ана Тодоровић и Маја Стојановић прикупљају доказе за индикаторе 4.1.5. - 4.2.2. Александра Дамњановић и Јелена Јелић се баве
индикаторима 4.2.3. - 4.3.2; Мирјана Ивезић и Слађана Обреновић индикаторима од 4.3.3-4.3.6.Колегиница Вера Лазић ће бити подршка и Тиму
предочавати доказе који се могу препознати у деловању Школског одбора.
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Саветодавну улогу ће имати представница Савета родитеља и Ученичког парламента. (неће бити укључени у директно прикупљање доказа, већ ће
учествовати у њиховој анализи и процени на састанцима). Осим тога, упознаваће Тим са активностима ова два саветодавна органа везаним за
подршку ученицима.
Договор је да период октобар-крај децембра буде време у коме ће се прикупљати докази (правилници, школски документи, ГПР и извештај о
реализацији истог).
На другој седници (22.10.) смо разменили идеје о начинима прикупања доказа.
Закључак је да је неопходно добро „пречешљати“ све могуће изворе: Годишњи план рада школе, Протокол за спровођење различитих видова подршке
ученицима, Протокол о сарадњи са различитим институцијама и појединцима; Извештај о реализацији ГПРШ у школској 2020/2021.;
Нарочито се мора тесно сарађивати са Тимом за пружање додатне подршке, Ученичким парламентом, Саветом родитеља, Стручном службом школе,
Тимом за безбедност, итд.
Циљ је проналажење свих релевантних доказа који ће показати присуство индикатора, као и оствареност стандарда.
Начелни договор је да доказе прикупљамо до почетка децембра, а да извештај са предлогом мера израдимо до краја првог полугодишта текуће
шкослке године.
На трећој седници (06.12. – Google meet), смо разматрали продужавање рока за израду извештаја.
Годишњи план рада Тима је предвиђао да са завршетком првог полугодишта, буде готов и извештај о вреднованој области.
Сагледали смо све предвиђене активности које за циљ имају подршку ученицима и одлучили да сачекамо њихову реализацију да бисмо имали
релевантне доказе о присусутву одређених индикатора.
Договор је да сачекамо крај првог полугодишта и извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за овај период. Због тога су последње две
ставке означене као делимично остварене и неостварене.
На четвртој седници (15.03.2022.-Goоgle meet), се дискутовало о извештају за вредновану област. Извештај је сачињен након прикупљања доказа
које је било могуће обезбедити. Садржај извештаја је прихваћен уз неколико напомена од стране чланова Тима. По мишљењу неких чланова тима
потребно је да стручни сарадници буду више укључени у рад са ученицима којима је потребна додатна подршка било које врсте. Представник Савтеа
родитеља је указао на потребу да се начини рада прилагоде стицању знања и умења која ће бити применљива у животу и будућем раду наших
ученика.
Предложене су и мере за побољшање вредноване области, које ће Тим за квалитет узети приликом доношења АКционог плана побољшања за наредну
школску годину.
На истом састанку смо задужили руководиоца тима да упозна Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор са извештајем вредноване
области.
Поделили смо задужења за наредну област, а то је област ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА.
На петој седници, одржаној 20.04.2022. у просторијама школе смо се договорили о начинима прикупљања, а било је и говора о до сада прикупљним
доказима. Рок за прикупљање доказа је 24.06.
На шестој седници, 27.06.2022.- Goоgle meet, смо проанализирали прикупљене доказе. Договорили да коначан извештај буде припремљен за седницу
Наставничког већа 07.07.2022.
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Сложили смо се и око мера побољшања које ће бити предложене Тиму за квалитет.
Донели смо одлуку и о приоритетима за наредну школску годину из области самовредновања (формативно оцењивање, подршка ученицима
изузетних способности, редовност похађања наставе ученика из осетљивих група).
Захтев и идеја Ученичког парламента да оцене своје наставнике је реализована уз помоћ руководиоца овог Тима. Добијене резултате ћемо проследити
сваком наставнику (за сваког наставника понаособ). Уопштену анализу ћемо представити на Наставничком већу. Комплетне податке ће имати
Стручни сарадници и Ученички парламент, као и руководство школе, који ће их искористити у скалду са својим ингеренцијама.
На седници Наставничког већа, одржаној 07.07.2022. руководилац тима Мирјана Ивезић је представила резултате вреднованих области ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА и ОБРАЗОВНА ПОТИГНУЋА УЧЕНИКА.
Наставничко веће је упознато и са глобалним резултатима анкете којом су ученици процењивали рад својих наставника.
Савет родитеља и Школски одбор ће ове информације добити на седницама које ће бити одржане током августа и септембра 2022. године.
На седмој седници тима 22.08.2022. сви чланови су коришћењем инструмента „Ефективност рада тима“ проценили рад тима и његову сарадњу са
осталим тимовима и сарадницима у школи и ван ње. Резултати које смо дбили, указују на чињеницу да је тим радио добро и реализовао све планиране
активности у школској 2021/22.години.
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
Координатро тима: Зоран Зорић

Активност
Упознавање са записником
претходног састанка тима
могућност приговора

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
са У потпуности
и

Усвајање дневног реда за текући У потпуности
састанак и могућност измене
дневног реда

Начин реализације (како)

Носиоци

Истакнут записник на гугл диску Записничар
(за оне тимове где нема
осетљивих података о ученицима,
родитељ. и наставн.) до следећег
састанка,
уз
уважавање
основаних приговора
Координатор тима обавештава Чланови тима
чланове о састанку и дневном
реду најмање два дана пре
састанка. Усвајање дневног реда
и измене путем гласања
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Динамика

Докази

месечно

Записник
тима
и
педагошко
г
колегијума

месечно

Записник
тима
и
педагошко
г
колегијума

Усвајање годишњег плана рада У потпуности
тима

Увођење процедура и стандарда у Делимично
различите сегменте рада школе (рад
већа, тимова, административне
послове...)

Систематизација
података, Није
планирање унапр. рада
остварено
Анализа, планирање унапређења Није
рада
остварено

Анализа планираних и остварених У потпуности
облика стручног усавршавања

Анализирање активности, подела Чланови тима (З. Зорић, IX
задужења, одређивање динамике З.
Николић,
Т.
Ускоковић,
Ј.
Воштинић,
М.
Ивезић, Д. Зарков, Б.
Поповић,
В.
Павловић,
М.
Николић и члан СР,
ЈЛС и УП)
XII
Израда
процедура.
Описа (З. Зорић, З. Николић,
позиција и обавеза председника Д. Зарков, Б. Поповић,
Ивезић,
Ј.
стр. већа, координатора тимова. М.
Т.
Израда модела записника. Израда Воштинић,
инструмената за праћење и Ускоковић. М. Словић)
евалуацију рада. Систем склад.
информација. Креирање е-базе
персоналних досијеа. Креирање
упитника и инструм. за праћење
Поређење усклађености планова Зоран Николић,
XII
и реализације
Мирјана Ивезић
Прикупљање података о реализ. Јасминка Воштинић
подршку
В.
пројектне наставе и ваннаст. (уз
активн. и иницијативама у циљу Павловић)
развоја предузетништва. Анализа
успеха на крају клас. периода
Анализа извештаја Тима за
Зоран Николић
Е-учење и професионални развој.
Ажурирање е-базе стр. усавршав.

Записник
тима
и
педагошко
г
колегијума

Записник
тима
и
педагошко
г
колегијума

Записник
педагошко
г
колегијума

Овај тим сачинио је на почетку школске године Оперативни план рада за ову школску годину. Кроз план Тима за осигурање квалитета и развој
установе предвиђено праћење рада стручних већа, тимова, извештавање и преглед записника. Задаци праћења подељени су међу члановима овог
тима (што се може видети у ГПР). Психолог је израдио инструмент за процену ефикасности рада тима. Унапређење видимо у томе да осигурамо у
наредној години примену овог инструмента.
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Евалуација рада тима за инклузивно образовање
Координатор тима: Бојана Поповић
Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Усвајање годишњег плана рада тима У потпуности
Информисање
прилагођавања
подршци

о
и

врсти У потпуности
неопходној

Идентификација бројног стања У потпуности
ученика и врста подршке за ученике
из осетљивих група
Формирање тимова подршке за У потпуности
идентификоване ученике, прикуп.
документације
Разматрање поступака остварености У потпуности
адаптације
и
прихваћености
ученика
Израда плана индивидуализац. У потпуности
еваулација
индивидуализације,
ИОП-1, ИОП-2. Орагнизовање
компензаторних
програма
за
подршку уч. из осетљивих гр.

Начин реализације

Носиоци

Време
реализације

Анализирање
активности, Тим
IX
подела задужења, одређивање
динамике
Презентација
у
оквиру Психолог, педагог XI
стручних већа
и директор школе

Увид
у
медицинску
документацију, анализа анкете
за родитеље учен. I разреда,
запажање одељ. старешине и
предметних наставника
Разговор
са
ученицима,
родитељима, члановима одељ.
већа

психолог, педагог
тим за додатну
подршку
ученицима

Чланови
Одељењског већа,
педагог
и
психолог
Дискусија о активностима које Чланови
IX, X
предузимају
одељењски одређеног
старешина и мини тимови за Одељењског већа
подршку
Прикупљање података, израда Чланови
документације и евалуација
одређеног
Одељењског већа,
педагог
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Докази
Годишњи план
Записник
одељењског већа

Евиденција
стручне службе

Организација састанка одељењског У потпуности
већа, информисање о потребним
прилагођавањима. Израда педаг.
профила ученика
Израда плана индивидуализације

У потпуности

Разматрање поступака остварености У потпуности
адаптације
и
прихваћености
ученика
Организовање интерних едукација У потпуности
за наставнике и ученике

Успостављање
механизама
за Није остварен
идентификација
ученика
са
изузетним способн. и стварање
услова за њихово напредовање
Праћење и евалуација плана

У потпуности

Прикупљање информација и Одељењски
праћење рада ученика
старешина,
психолог, педагог,
родитељ, Чланови
Одељ. већа
Прикупљање података, израда Чланови
документације и евалуација
одређеног
Одељењског већа
и тим за подршку
Дискусија о активностима које Чланови
предузимају
одељењски одређеног
старешина и мини тимови за Одељењског већа
подршку
Презентација и радионица,
психолог
и XI, XII, I, IV
VI
Радионицу
о
социјалној педагог,
инклузији, у реализацији
Удружење
студената
са
хендикепом,
психотерапеут
Марија Куловић,
психијатар
др
Сузана Перовић,
Канцеларије
за
младе
и
Удружења
студената
са
хендикепом
Израда ИОП-а 3
Одељењски
старешина,
психолог,
родитељ, Чланови
Одељ. већа
Кориговање планова на основу Мини
тимови.
информација добијених на Представници
Мреже подршке
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Снимак
радионице,
фотографије,

Планови

састанцима Одељењских већа и инклузивном
консултација са родитељима
образовању
Разматрање поступака остварености Делимично
адаптације
и
прихваћености остварено
ученика
Евалуација рада и систематизација
података

Дискусија о активностима које Мини тимови
предузимају
одељењски
старешина и мини тимови за
подршку
Процена оставрености циљева СТИО
и писање извештаја

Записници,
педагошка
документација
I, VIII

Извештај

Ове године посебно је значајна сарадња два тима- стручног тима за инклузивно образовање и тима за заштиту од дискиминације, насиља,
злостављања и занемаривања која се огледа пре свега кроз организовање три семинара-радионице за наставнике и ученике са циљем сензитизације
за теме којима се ови тимови баве. Партнери предавачи су били представници Удружења студената са хендикепом (предавање за ученике "Познате
особе са дислексијом", предавање поводом обележавања Међународног дана менталног здравља "Едвард Мунк") , др Сузана Перовић, психијатар"Стрес, механизми превазилажења и утицаји covid 19 на ментално здравље", Марија Куловић, психолог психотерапеут- "Ментално здравље и
емпатија". Такође обележен је и Дан особа са аутизмом организовањем предавања за наставнике у сарадњи са Удружењем студената са хендикепом
и Удружењем за помоћ особама са аутизмом. (координатор активности у школи била је Драгана Зарков, педагог)
Ученица А.В. 4.1.хт је због здравственог стања и ове године похађала наставу искључиво онлајн, она иначе похађа наставу по ИОПу 2. Она је по
ИОПу2 полагала и матурски испит и са успехом завршила школовање (4.55). Ученица А.М 1.1хт која похађа наставу по ИОПу2 остварила је добар
успех 2.75. Ученик Д.М.3.2.г који похађа наставу по ИОПу2 остварио је врлодобар успех 3.64. Ученик А.М. 2.4.е који похађа наставу по ИОПу1(из
неколико предмета) је остварио је врлодобар успех 3.57.
Две ученице М.Н. 4.2.хт и Н.Г.1.1.п за које је урађена индивидуализација, су такође због здравственог стања пратиле наставу онлајн у једном дужем
периоду. М.Н. је са одличним успехом завршила школовање- 4.92 док је Н.Г и поред напора одељењског старешине, стручне службе, центра за
социјални рад, напустила школовање. Специфичност ове године је била и то што је у први разред уписан ученик Д.Д. 1.7.е који је променио место
пребивалишта и коме је матерњи језик руски. За њега је урађена индивидуализација и пружена је подршка у учењу српског језика. Укључен је у
активности приликом обележавања Дана толеранције- рецитовао је песму на руском језику. Ученик је имао врлодобар успех 3.80.
За два ученика А.М 4.1.г и О.Д.4.6.е урађен је ИОП2 за полагање матурског испита. Ово прилагођавање урађено је у консултацији са просветном
саветницом Драганом Оцокољић. Ученици су у тренутку завршетка школске године и полагања матурског испита били на болничком лечењу.
Обојица су са успехом завршили школовање О.Д - 3.08. a A.M. -4.42.
Обзиром на често и дуго одуство координатора овог тима, посебну заслугу за само функционисање и реализацију активности тима има Драгана
Зарков која је преузела активности координисања тимом и давања подршке наставницима и ученицима.
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Евалуација рада тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Координатор тима: Драгана Зарков

Активност

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У
потпуности
остварен циљ

Начин реализације

Носиоци

Време
реализације

Докази

У складу са Правилником о
протоколу
поступања
у
установи у одговору на
насиље,
злостављање
и
занемаривање

Тим
за 15.9.2021.
заштиту од
ДНЗЗ

мејл комуникација; ГПРШ
за шк. 2021/22. год.;
записник са првог састанка
тима за заштиту 01.09.2021

Израда програма заштите у У
складу са специфичностима потпуности
установе и утврђеним мерама за остварен циљ
унапређивање
на
основу
анализе стања

Анализа мера за унапређење,
дискусија,
израда програма

Координато 15.9.2021.
р и чланови
тима

мејл комуникација;
ГПРШ за шк. 2021/22.
год.;
записник са првог састанка
тима за заштиту 01.09.2021

Договор
о
начинима
и У
динамици упознавања ученика потпуности
са Правилником о протоколу остварен циљ
поступања у установи у
одговору на НЗЗ, Правилником
о поступању установе у случају
сумње
или
утврђеног
дискриминаторног понашања и
вређања угледа, части или
достојанства
личности
и
Правилником о васп.- дисц.и
материјалној одговорности уч.
у Првој техничкој школи

Координатор Тима шаље
материјале (правилнике,
процедуре, шеме) одељењским
старешинама;
Одељ. старешина на ЧОС-у
ученицима презентују
правилнике и приближава им
њихов садржај (предавање,
презентација, радионица);
упознаје ученике са постојањем
Тима и упућује их на сајт школе
за више информација;
Заштита - правни оквир
Заштита - корисни линкови и
материјали

Координато
р тима

Израда плана рада
Тима за школску 2021/22. год.
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Одељењске
старешине

1.9.2021.

мејл комуникација
координаторке са
одељењским
старешинама, записници
са Разредних већа,
евиденција ЧОС-а,
евиденција одељењских
старешина;

У
Договор о начинима и
потпуности
динамици упознавања
остварен циљ
родитеља са Правилником
о протоколу поступања у
установи у одговору на НЗЗ,
Правилником о поступању
установе у случају сумње или
утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа,
части
или
достојанства
личности и Правилником о
васп.- дисц.и материјалној
одговорности уч. у Првој
техничкој школи
Договор
о
начину У
обавештавања
запослених, потпуности
родитеља и ученика о програму остварен циљ
заштите и надлежностима тима
за заштиту
Учествовање у обукама и У
пројектима
за
развијање потпуности
компетенција
запослених остварен циљ
потребних за превенцију и
интервенцију у ситуацијама
насиља,
злостављања
и
занемаривања

Координатор Тима шаље
материјале (правилнике,
процедуре, шеме) од.
старешинама;
На разредном већу се
појашњавају материјали;
Одељењске старешине на првом
родитељском састанку, упознају
родитеље са послатим
материјалом; постојањем Тима и
упућују родитеље на сајт школе
за више информација;
Заштита - правни оквир
Заштита - корисни линкови и
материјали
Запосленима послати програм
заштите (саставни део ГПРШ);
Одељењски
старешина
обавештава
ученике
и
родитеље свог одељења
Договор о релизацији стручног
усавршавања у установи из
области превенције насиља и
дискриминације (непосредно,
преко Moodle...). Хоризонтална
размена наученог на обукама
Упућивање на националну
платформу
https://cuvamte.gov.rs/ (онлајн
обуке за запослене)

Координато
р тима

6.9.2021

мејл комуникација
координаторке Тима и
директора са одељењским
старешинама,
евиденције у есДневнику
(записници
са
родитељских састанака)

15.9.2021.

ГПРШ за шк. 2021/22. год.
послат
мејлом
свим
запосленима

8.12.2021. реализована
обука за
одељењске
старшине за
реализаију
превентивноих
радионица на
ЧОС-у

фотографије
извештај,
мејл комункација сајт
школе
Дани толеранције 2021

Одељењске
старешине

Координато
р тима
Одељењске
старешине
Координато
р и чланови
Тима за
заштиту
Тим
за
професиона
лни развој
запослених

ТШГ
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Предлагање мера за превенцију У
и
заштиту,
Организовање потпуности
консултације и учествање у остварен циљ
процени ризика и Доношење
одлука
о
поступцима
у
случајевима
сумње
или
дешавања дискриминаторног
понашања,
насиља,
злостављања и занемаривања

Договор, анализа, дискусија,
размена, Давање предлога

Тим за
заштиту
Одељењски
старешина
ученика

Укључивање
У
родитеља/старатеља ученика потпуности
који је жртва, сведок или остварен циљ
починилац ДНЗЗ

Договор
о
задацима
и
активностима
у
оквиру
појачаног васпитног рада,
Опер. плана заштите, даљим
корацима и сл.
У складу са програмом:
радионице, трибине, спортсе
активности,
предавања,
конкурси...
(зависи
од
епидемиолошке ситуације и
модела образовно – васпитног
рада)

Тим за
заштиту
Одељењски
старешина
ученика
Тим за
заштиту
Председниц
и СВ
Руководиоц
и секција

Анализа
прикупљених
евиденција
о
појачаном
васпитном раду са ученицима
који су били починиоци, жртве
или сведоци насиља 1. нивоа

Тим
заштиту

У
Укључивање
потпуности
родитеља/старатеља ученика
у
обележавање
Дана остварен циљ
толеранције, Дана породице и
сл.

Анализа ефеката предузетих У
мера за постизање позитивне потпуности
промене
у
ученичком остварен циљ
понашању
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На састанцима
Тима:
1.9.2021.
24.9.2021.
15.10.2021.
29.10.2021.
1.11.2021.
24.11.2021.
2.12.2021.
22.12.2021.
30.12.2021.
стални задатак

16.12.2021. –
радионица за
чланове Савета
родитеља,
22.12.2021. –
купопродајни
вашар
V
за 22.12.2021. –
осми састанак
Тима за
заштиту од
ДНЗЗ
30.12.2021. –
девети
састанак Тима
за заштиту од
ДНЗЗ
VI

записници са састанака
Разредних већа,
Тима за заштиту од ДНЗЗ,
евиденције ЧОС-а,

ОПЗ, извештаји о
реализацији ОПЗ-а,
извештаји о појачаном
васпитном раду
записници са састанака
стручних већа, извештаји
о раду стручних већа,
извештај тима за заштиту
од ДНЗЗ
Дани толеранције 2021
Дани породице 2022
извештаји о ОПЗ,
записници са састанака
ОВ у есДневнику
(закључци са састанака
одељењских већа),
резултати упитника на
Гугл диску, које је послао
координатор,
а
попуњавале старешине

Кроз извештаје о реализованим
превентивним и интервентним
активностима дати мере за
побољшање или утврдити
примере
добре
праксе,
похвалити
Сарадња са стручњацима из
других надлежних органа,
организација, служби и медија
ради свеобухватне заштите
ученика од ДНЗЗ. Одабир теме
и договор о динамици и
организовању
предавања,
трибине, саветовања (нпр.
опасности
неконтролисане
употребе интернета и друш.
мрежа, ментално здравље...)
Договор
о
начинима
испитивања информисаности и
ставова ученика, наставника и
родитеља о питањима везаним
за безбедност ученика и
одраслих у школи
Договор о изради извештаја о
раду

Дискусија и предлози

Тим
заштиту

за

Записници са састанака
Тима,
Извештаји
о
раду,
Извештаји о реализацији
Дана толеранције

У
потпуности
остварен циљ

Контатирање сарадника и
договор о теми, циљној групи,
динамици....
(нпр. Влада
Арсић, Игор Јурић, Удружење
студената са хендикепом,
Институт за јавно здравље,
Саветовалиште за брак и
породицу, МУП, ЦСУ, ШУ,
Дом здравља и сл.и сл.)

Тим
заштиту

за ТШГ

Записници са састанка
Тима за заштиту,
извештаји на сајту школе
(у оквиру Дана
тоеранције),
фотографије
Дани толеранције 2021
Дани породице 2022
Обука вршњачког тима
2022

у потпуности
остварен циљ

Договор око елемената које
треба да садржи инструмент.
Начин дистрибуције и обраде
података.
Анкетирање
родитеља,
наставника и ученика.
Дискусија и предлози;
Подношење
извештаја
директору,
УП-у,
Савету
родитеља, Школском одбору

Тим за
заштиту од
ДНЗЗ
ВТ

VI

координатор
тима

30.12.2021. – записници са састанака
стручних тела, органа
девети
састанак Тима управљања
за заштиту од
ДНЗЗ

У
потпуности
остварен циљ

22.6.2022.

послат мејл одељењским
старешина са присупним
линком за ученике

Информације о раду, број одржаних састанака, усаглашеност са планом, начин рада и функционисања, поделу задужења и запажања о
функционисању тима.
У току школске године одржано је укпно 19 састанака тима за заштиту од ДНЗЗ и то 10 у првом и 9 у другом полугодишту. Сви састанци, осим
једног (коришћењем апликације Meet), реализовани су у просторијама школе. Реализоване активности су у највећој мери усаглашене са планом,
осим састанака тима због интервентних активности (не може се предвидети временска динамика). Тим се функционисао без проблема, у сарадничкој
и подржавајућој атмосфери са усаглашеним ставовима.
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У току септембра приоритет су биле активности које су се односиле на припрему програма заштите у складу са специфичностима установе и
утврђеним мерама за унапређивање на основу анализе стања и информисање ученика, родитеља и запослних о планираним активностима и
могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту. Координаторка је свим одељењским старешинама проследила пакет образаца,
материјала, процедура и правилника, а директор је обезбедио све наведене материјале у штампаном облику за све нове одељењске старешине (ова
активност се реализује сваке године, зато старије старешне имају штампани матријал од раније). Тим се посебно бавио осмишљавањем мера и
активности за пружање подршке ученицима и скретање пажње родитељима осталих ученика на опасности Multi Level Marketing-а (MLM-a), заштите
ученика од експлоатаије, али и спречавање осипања ученика. Затим, осмишљавање активности за пружање помоћи и подршке ученицама у ризику,
њиховим породицама, ученицима из одељења, и наставницима који јој предају. За потребе наведених ситуација консултована је саветница из
Школске управе, Драгана Оцокољић и активирана спољашња заштина мрежа. Осмишљени су механизми и активности који су дали позитивне ефекте
и спречено је осипање ученика. У току октобра су се догодиле две ситуације физичког насиља трећег нивоа у којима су учешће узели наши
ученици. Урађени у оперативни планови заштите, реализован појачан васпитни рад и након законског периода праћења, изрекнуте васпитно –
дисциплинске мере. У новембру се догодила ситуација физичког насиља 3. нивоа над учеником наше школе из одељења 2/3е од стране ученика
који нису из наше школе. У току новемба и децембра Тим се бавио предлањем мера за превенцију и заштиту, организовао консултације у процени
ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања; укључивао родитеље у
превентивне и интервентне мере и активности; пратио и процењивао ефекте предузетих мера за заштиту ученика и давао одговарајуће предлоге
директору; сарађивао са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања.
На крају првог полугодишта и прикупљених информација од одељењских старешина о евидентираном првом нивоу насиља, као и делотворност
предузетих мера. Линку је приступило 33 одељењских старешина (од 43 укупно). На основу прикупљених података, закључује се да је било два
случаја насиља 1. нивоа и то: ситуација злоупотребе информационих технологија, у одељењу 1/6е; затим ситуација психичког насиља првог
нивоа и физичког насиља 2. нивоа у одељењу 1/1п, дана 29.12.2021. године, па ће се током другог полугодишта израдити ОПЗ. У одељењу 2/3е
старешина још увек прикупља податке о сумњи на насиља првог нивоа. На основу извештаја о појачаном васпитном раду, може се закључити да
су предузете мере имале ефеката, јер је у наведеној ситуацији насиља 1. нивоа у одељењу 1/6е, дошло до позитивне промене у ученичком
понашању. За остале ситуације, старешина ће благоврмено известити.
У току школске године реализовани су развојни циљеви који се односе на: У школи функционише систем заштите од насиља***, а односи се
на предлагање мера за превенцију и заштиту, прганизовање консултације и учествање у процени ризика и доношење одлука о поступцима у
случајевима сумње или дешавања дискриминаторног понашања, насиља, злостављања и занемаривања и Међусекторска сарадња*** с циљем
правовременог реаговање ради пружање подршке ученицима.
Због нарушене ситуације безбедности у школи услед присуства учрника других школа и трећих лица који су починили насиље над ученицима наше
школе, укључена је спољашња заштитна мрежа и просветна саветница Драгана Оцокољић испред Школске управе Крагујевац. Направљен је школски
оперативни план заштите којим је предвиђена реализација активности на свим нивоима у циљу подизања нивоа безбедности и јачање компетенција
за комуникацију и сарадњу код ученика, родитеља и наставника.
У току новембра и децембра реализоване су активности поводом облежавања Дана толеранције. Учешће су узела сва стручна већа (осим физичког
васпитања) и неколико секција. Потпун извештај на линку Дани толеранције 2021
У активности су били укључени родитељи ученика, мада не у очекиваном броју.
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У фебруару се тим бавио праћењем реализације оперативних планова рада, превентивних радионица и планирањем превентивних активности
поводом обележавања Недеље против вршњачког насиља. Активности су реализоване у сарадњи са одељењским старешинама, координатором
информатичке секције Марином Николић и члановима Вршњаког тима. Више о актвностима на линку: Недеља против вршњачког насиља 2022.
Такође, у сарадњи са Удружењем студената са хендикепом, реализована је радионица на тему Толеранција за ученике 2. разреда Током марта одржана
су три састанка тима, јер су се догодиле једна ситуације физичког насиља другог нивоа насиља над учеником из одељења 3/2 г од стране другог
ученика из одељења. Такође, једна ситуација социјалног насиља првог нивоа (ширење гласина о постојању видео снимка непримереног садржаја),
од стране ученица одељења 4/1п. Затим, ситуација дистрибуирање снимка вршњачког насиља над ученицом првог разреда, али је случај преузела
полиција и случај пријаве породичног насиља над ученицом првог разреда – случај преузела полиција и Центар за социјални рад. Током априла,
чланови тима за заштиту имали су заједнички састанак са тимом за заштиту од ДНЗЗ из медицинске школе и спољним сарадником за заштиту од
насиља Маријом Башчаревић. Више о садржају састанка у записнику са састанка. Истог месеца догодила се ситуација физичког насиља 2. нивоа
између ученика одељења 1/1е. У мају ситуација физичког насиља 2. нивоа између ученика одељења 1/4е и 1/6е и у јуну једна ситуација физичког
насиља 2. нивоа између ученика одељења 1/1е. У току маја и јуна обележавани су Дани породице, више на линку: Дани породице 2022 У јуну је
одржан последњи састанак тима са циљем евалуације рада и договора о предлозима за побољшање са следећу школску годину.
Урађени у оперативни планови заштите за све учеснике у поменутин ситуацијама, реализован појачан васпитни рад и након законског периода
праћења, изрекнуте васпитно – дисциплинске мере. Извештај су подносиле одељењске старешине након прописаног периода праћења и реализације
договорених активности, у сарадњи са родитељима ученика и стручном службом.
Пресек стања на основу документације Тима за заштиту од ДНЗЗ:
1 ниво: злоупотребе информационих технологија, између двојице ученика из одељења 1/6е и ученика из одељења 1/1е (27.10.2021.);
социјално насиље (ширење гласина о постојању видео снимка непримереног садржаја), од стране ученица одељења 4/1п о ученици истог
одељења (29.3.2022);
емоционално и социјално насиље између две групе ученика у одељењу 1/2хт
емоционално и физичко насиље над учеником, 1/7е од стране двојице ученика из одељења;
2 ниво: психичког насиља првог нивоа и физичког насиља 2. нивоа између две ученице из одељења 1/1п (29.12.2021);
физичко насиље над учеником из одељења 3/2г од стране ученика из одељења (7.3.2022);
физичко насиље између ученика одељења 1/6е (29.4.2022);
физичко насиље између ученика одељења 1/6е и 1/1е (17.5.022.);
физичко насиље између ученика одељења 1/1е (6.6.022.);
3 ниво: физичког насиља између ученика из одељења 3/1п и трећих лица (07.10.2021.);
физичког насиља над учеником 1/6е од стране ученика из одељења 1/1п (27.10.2021.);
физичког насиља над учеником из одељења 2/3е од стране ученика Средње стручне школе (24.11.2021.);
емоционалог насиља над учеником 1/1е и учеником из 3/4е ос стране трећих лица (23.11.2021.);
емоционалог насиља над учеником 1/1е од стране ученика наше школе из одељења 3/2е и трећих лица (2.12.2021.);
физичког насиља учеником 1/2г од стране ученика наше школе из одељења 3/2е (28.12.2021).
Остало: дистрибуирање снимка вршњачког насиља над ученицом првог разреда – случај је преузела полиција (29.3.2022);
пријава породичног насиља над ученицом првог разреда – случај преузела полиција и Центар за социјални рад (29.3.2022);.
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На крају другог полугодишта и прикупљених информација од одељењских старешина о евидентираном првом нивоу насиља, као и делотворност
предузетих мера. Линку је приступило 30 одељењских старешина (од 43 укупно). На основу прикупљених података, закључује се да је било два
случаја насиља 1. нивоа и то: ситуација емоционално и социјалног насиља између две групе ученика у одељењу 1/2хт и емоционално и физичко
насиље над учеником, 1/7е од стране двојице ученика из одељења;
На основу извештаја о појачаном васпитном раду, може се закључити да су предузете мере имале ефеката, јер је у наведеним ситуацији насиља
1. нивоа дошло до позитивне промене у ученичком понашању.
Процена ефикасности рада тима. На основу добјених листи за бодове, скор ефикасности рада тима је 4,84. Сврха и циљеви тима су оцењени са
5.00; Улоге у тиму : 4.91; Процеси: 4,83; Релације у тиму: 5,00; Односи са другим тимовима: 4,58; Решавање проблема: 4,91; Посвећеност: 4,67;
Вештине и учење: 4,3. Нема значајнијег одступања просечним оценама између процене чланова тима.
Шта се може користити након овог искуства у даљем раду: на Савету родитеља потражити додатне предлоге за начин укључивања већег броја
родитеља у ситуацијама када епидемиолошка ситуације то дозвољава. Највећи број насилних ситуација догодила се између ученика првог разреда,
што наводи на закључак да је неопходно појачати превентивни рад са ученицима овог узраста следеће колске године.

Евалуација рада тима за израду и ажурирање сајта школе и школски извештај
Координатори тима: Марко Радосављевић
Активност

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности

Усвајање годишњег плана рада
тима

У потпуности

Дефинисање, израда и
ажурирање садржаја интернет
презентације
Дефинисање начина
информисања ученика и
временске динамике за обуку

У потпуности
У потпуности

Начин реализације

Анализирање активности,
подела задужења,
одређивање динамике
Креирање или
модификација дизајна
интернет презентације
Обавештавање ученика
преко одељењских
старешина и руководиоца
стручних секција;
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Носиоци активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Координатори
и чланови тима

IX-X

Записник

Координатори
и чланови тима

X

Записник

Чланови тима

Месечно
X - VI

Статистика
посећености

Благовремено информисање о
активностима у школи.
Чување корисних информација,
линкова,
предавања
Прелиминарни план израде
сегмената школског извештаја

У потпуности

Комуникација и сарадња са
свим представницима стручних,
саветодавних и руководећих
органа школе, тимовима и
ученичким организацијама

У потпуности

У потпуности

Осмишљавање
презентације за ученичку
обуку.
Спровођење обуке
Ажурирање базе знања и
њених категорија

Договарање и дефинисање
које наслове треба да
садржи школски извештај
Размењивање и
анализирање информација
о свим релевантним
активностима у школи

Координатори тима
Директор

Месечно
X - VI

Статистика
посећености

Чланови тима
Директор

X

Гугл диск

Чланови тима
Представници
стручних,
саветодавних и
руководећих органа
школе, тимова и
ученичких
организација

Месечно
X - VI

Гугл диск

Тим за ажурирање и израду сајта школе и школски извештај формиран је 08.09.2020. године, када је израђен и усвојен План рада тима за ажурирање
и израду сајта школе и школски извештај за 2021/2022. школску годину. Чланови тима су били задужени за прикупљање информација потребних за
ажурирање сајта, обнављање базе података, укључивање ученика који ће радити у изради школског сајта, такође чланови тима су прикупили све
потребне информације за школски извештај. Све активности, вести и обавештења су правовремено постављена на сајту школе. Све активности везане
за школски извештај су у потпуности урађене и прослеђене за штампање.
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Евалуација рада тима за пружање додатне подршке ученицима
Координатор тима: Велимир Дуканац
Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Упознавање
са Циљ је у
активностима и динамиком потпуности
рада тима
остварен
Циљ је у
Упозн. ученика са
потпуности
Школом,
остварен
правилником
понашања, обавезама
и
правима
уч.
и
унутр. мрежом зашт.
Подр. уч. из осетљ. група.
Подршка
ученицима
I
разреда-план. подр.
и
наставе у складу
са потенцијалима
ученика
и одељења

Успостављање добре
комуникације и
стварање
сарадничког односа
са родитељима

Циљ је у
потпуности
остварен

Начин реализације

Носиоци активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Чланови тима су упозати са
активностима и динамиком
рада током првог састанка
тима

Тим за
пружање
додатне
подршке

Октобар

Записник
састанка

Ученици су
упознати са школом
правилником
понашаіьа, својим
обавезама.
Посеhени су часови
свих првих разреда,
нису сви били часови
одељењског
старешине,
Ученицима који су
прешли из других
школа пружена је
подршка у
прилагођавању

Тим за
пружање
додатне
подршке

Септембар
Октобар
Новембар
Децембар

Записник,
књиге
евиденције

Добра и јасна
комуникација,
предочавање
циљева,
очекивања, права и
обавеза школе и
родитеља започета на
почетку школске

Тим за пружање
дод.
подршке
ученицима
Одељењске
старешине
Директор
Педагошко-
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Записник,
књиге
евиденције

са

Заинтересовати запосл.
и ученике да се yкљyчe
у организоване
активности

Циљ је у
потпуности
остварен

Спречити осипање
ученика

Циљ је у
потпуности
остварен

Промоција школе и
њених вредности у
широј заједници

Циљ је у
потпуности
остварен

године.
Саветодавни
разговори са
одређеним бројем
ученика — првацима и
новоуписаним
ученицима у друге
разреде,
Тим је представљен на
Наставничком вehy,
Педагошком колегијуму,
Школском одбору и Савету
родитеља
Појачан васпитни рад
за ученике који
највише изостају.
Подршка учен. који су
дошли из других школа
у прилагођавању.
Укључивање у програме
за развој социјалних
вештина

Учествовање на разним
сајмовима и такмичењима.
Презентације ученичких
радова.
Предавања
Радионице
Интервјуи са ученицима
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психолошка

Одељењске
старешине

Септембар
Октобар

Координатор
и Септембар
Октобар
чланови
тима,
Директор,
Помоhници,
Педагог,
Психолог,
Родитељи,
Ученици,
Одељењске
старешине,
Наставници,
Центар "Кнегиња
ЈЬубица"
Координатор
и Читаве
школске
чланови
године
тима,
Тим за промоцију и
маркетинг,
Директор,
Помоhници,
Педагог,

Записници

Документација
педагога
психолога

Фотографије

и

Унапређивање
рада

квалитета Циљ је у
потпуности
остварен

Извештаји рада тима.
Предлози за активности
Дискусија

Психолог,
Родитељи
Координатор и
чланови
тима
Тим за евалуацију
рада
Директор,
Помоhници,
Педагог,
Психолог

На
крају Записник
школске
године

Евалуација рада тима за каријерно вођење
Координатор тима: Слађана Милошевић – тренутни в.д. Драган Милановић
Процена
остварености
Начин
Активност
циљева
реализације
реализованих
активности
Формирање тима
У
Састанак
Стандардизација
потпуности
Договор
процеса рада увођењем
остварен
процедура и стандарда
циљ
Сајам БОШ-а
Није остварен
2021.
циљ
Радионице и писање Бизнис У потпуности Онлајн
плана у онлајн окружењу у остварен циљ
организацији
Београдске
банкарске академије
(није било у годишњем
плану)

Носиоци активности
(име и презиме)

Време
реализације

Чланови тима

X

Драган Милановић

X

Београдска
банкарска XI-XII
академија,
Драган Милановић,
Ученици четврте године
са
подручја
рада

192

Докази

Записник

На сајту школе и фб страници је
подељен извештај

Правилан избор занимања
Каријерна инфо сесија

Усмеравање
у
жељеног занимања

правцу

Правилан избор каријере
„Знањем
до
посла“,
коришћењем
инструмента
Basic check

Геодезија
грађевинарство
за НСЗ

Није остварен Упитник
циљ
избор
занимања
Остварен циљ Упознавање
у потпуности
ученика
II
разреда
са
појмом
каријере,
каријерних
одлука,
значају
доношења
информисаних
каријерних
одлука
Остварен циљ Упознавање
у потпуности
ученика
са
програмима
факултета и
виших школа
Остварен циљ Basic
Check
тест.
У
просторијама
школе

и
III

III
Зорица Митровић и
Иконија Голић, испред
„Job info centra“
Одељењске старешине
другог разреда

https://www.kragujevac.jobinfo.rs/infosesije-prva-tehnicka-skola-kragujevac/

Драган
Милановић, IV
Марко Радосављевић,
Факултети, одељењске
старешина

Сајт школе
Мејлови
факултета
презентацијама
Посете факултета нашој школи

VI
Канцеларија
„Business
innovation
programs“-Лазар
Ђоковић,
Александра
Радовић,
Милена Вучићевић,

Извештај
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са

Евалуација рада тима за оснаживање и подршку приправницима
Координатор тима: Весна Вуковић
Процена
остварености циљева
Активност
реализованих
активности
Формирање тима
Није реализовано- Због
епидемиолошке
ситуације радили смо
онлајн
Упознавање са програмом Делимично
Због
увођења приправника у реализованопосао.
Упознавање
са епидемиолошке
ситуације радили смо
документацијом
онлајн

Начин реализације (како)
Састанак

Носиоци

Време
реализаци
је

Праћење

Педагог, чланови IX

ГПРШ, у делу који се
односи на чланове Тимова
у школи

педагог, IX
Презентација.
Састанак, Тим,
дискусија о броју узајамних психолог
часова за посету, начину
евидентирања посета

Формирани фолдери за
сваки
пар
менторприправник
са
свом
потребном и пратећом
документацијом,
Мејл комуникација
Евиденција ментора и
приправника
Формирани фолдери за
сваки
пар
менторприправник
са
свом
потребном и пратећом
документацијом,
Мејл комуникација
Евиденција ментора и
приправника
Евиденција педагога
Евиденција ментора и
приправника
Евиденција педагога
Евиденција ментора и
приправника

Упознавање приправника У
потпуности Дискусија.
Дефинисање Педагог,
са законском регулативом
реализовано
начина слања материјала
психолог

Упознавање са чек листом У
потпуности Рад на штампаним чек
за праћење наставног часа
реализовано
листама.
Дискусија.
Анализа
Анализа примера добре У
потпуности Дискусија анализа
праксе
реализовано
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X

Тим,
педагог, XI
приправници
Педагог,
ментори,
приправици

Анализа
наученог
на
семинарима и интерним
обукама
Упознавање са процедуром
за добијање лиценце

У
потпуности Дискусија анализа
реализовано

Педагог,
ментори,
приправици
Презентација.
Рад
на Педагог,
Секретар
Због педагошким ситуацијама

XII

Евиденција педагога
Евиденција ментора и
приправника
X, XI,
Евиденција педагога о
Делимично
разговору
са
реализованоприправником
епидемиолошке
Евиденција ментора и
ситуације радили смо
приправника
онлајн
Упознавање
са У
потпуности Разговор. Упознавање са Педагог,
На самом Евиденција ментора и
правилником о оцењивању реализовано
правилником
ментори
почетку
приправника
стажа и по
потреби
педагог, VI
Евиденција педагога. Чек
Евалуација активности
У
потпуности Дискусија, преглед чек Тим,
листа са посећених часова
реализовано
листи. Анализа запажања и психолог
препоруке
за
рад
приправника
У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом и процене чланова, да се постиже боља ефикасност у раду, када се комуниакција са
приправницима и менторима одвија у паровима ментор - приправник са педагогом и психологом, нису се одржавали састанци целог тима.
Комуникација се одвијала и преко мејла. Сваки пар ментор – приправник има свој фолдер на Гугл диску, у којем се налази сва потребна и пратећа
документација за рад ментора и приправника (Правилници, програми, обрасци, планови, као и пример педагошке свеске за праћење напредовања
ученика). Педагог и психолог су посећивале часове приправника, а посебно су подршку пружиле у раду на Часовима одељењског старешине Јелени
Атанасковић и Александру Ристићу. Координатор тима, Весна Вуковић, је посебну пажњу посветио менторима на подручју хемија, неметали и
графичарство с обзиром да су колегинице Десана Митровић и Звездана Рвовић по први пут биле ментори.
На подручју рада Хемија, неметали и графичарство као сви приправници су завршили приправнички стаж и успешно доржали завршни час тако да
су стекли право на полагање државног испита за и стицање лиценце за рад. На подручјима рада Геодезија и грађевинарство и Електротехника, као и
на подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране, приправници нису завршили приправнички стаж тако да ће наставити са активностина
у следећој школској години.
Колегиница Тамара Ускоковић је успешно положила државни испит за стицање лиценце и стекла лиценцу за рад у настави.
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Евалуација рада тима за маркетинг, промоцију и афирмацију школе
Координатор тима: Вера Лазић

Активност

Процена остварености
циљева реализованих
активности

Начин реализације

Циљ је у потпуности Састанак
остварен
Разговор
Дискусија
Подела задужења

Носиоци
активности

Докази

IX

Записник

-Договор и подела задужења Руководилац
око начина најаве самог тима
догађаја (на сајту, фб страни), Чланови тима
-праћење релизације програма
(позивање телевизије, радио
станица, новина),
-извештавање на сајту, фб
страни школе.

X

Договор о посети Великом Циљ је у потпуности Учествовање и прикупљање Руководилац
школском часу
остварен
материјала за сајт и фејсбук тима
страницу.
Чланови тима

X

Поздравни говор
директора школе
Видео запис
https://www.facebo
ok.com/100006826
211891/videos/852
485418756636
фотографије
https://www.facebo
ok.com/prvatehnick
akg/photos/pcb.493
1407483570298/49
31404813570565/
Фотографије
на
facebook страници

1.Извештај о раду тима у
школској 2019/2020
2.Усвајање годишњег плана
рада
тима
у
школској
2020/21.Подела задужења
Промоција прославе Дана
школе (прослава 80. година
постојања Прве техничке
школе)
(19.10. 1941.- 19.10.2021.)

Због пандемије COVID
19
циљ
je
делимично
остварен
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Чланови тима

Време
реализације

Промоција
и
праћење Циљ је у потпуности Договор о начинима
реализације програма поводом остварен
промоције
ученичких
школске славе
постигнућа и радова
Прикупљање материјала за
сајт, фејбук страницу и фото
пано
ученичких
постигнућа
у
спорту,
секцијама
и
такмичењима
Промоција активности на сајту
и фејсбук страници
Промовисање
пројекта Циљ је у потпуности -Пружање подршке ученицима
,,Студије без граница“ у школи остварен
о пројекту ,,Студије без
и на локалу
граница“
-Информисање ученика са
могућношћу бесплатног учења
чешког језика
-Организовање округлог стола
између руководства СШЕЕ ,
ученика и родитеља
Промоција
сарадње
са
Афирмисање школе кроз Делимично остварен
Јекатеринбургским
међународну
сарадњу
са
монтажним колеџом
Јекатеринбургским
-Промоција
ученичких
монтажним
колеџом
из
постигнућа на он лине
Јекатеринбурга
такмичењима
Унапређивање квалитета
Делимично остварен
Презентација
пројектних
наставе кроз реализацију
(мали број наставника је задатака
Пројектне наставе
примењивао пројектну
( пројекат у настави )**
наставу)
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Руководилац
тима
Чланови тима

II

Руководилац
тима

IX,XI

фотографије

Евиденција
ученика који су се
одлучили за учење
чешког језикa

Директор школе
Весна Павловић
Јан Зорбич

Руководилац
тима
Чланови тима

Током
школске
године

Дипломе ученика

Вера Лазић (два
пројектна
задатка из
Вероватноће и
статистика)
Марина Николић

Током
школске
године

Евиденција

Маркетиншко представљање
школе
Подизање угледа школе у
граду

У потпуности остварен
циљ

Чланови тима
Посета ученика основних
школа
Организација и реализација
Сајма образовања
Промоција путем
електронских медија
Израда
промотивног
материјала

III-V

Сајт школе
Фејсбук страница
Фотографије
Промотивни
материјал

Евалуација рада тима за професионални развој запослених и Е‐ учење
Координатор тима: Зоран Николић

Активност

Подела задужења у оквиру
тима и
анализа потреба школе.
Презентација реализованих
програма Е-учења од стране
колега
и договор о активностима
стручних
већа у реализацуији
програма.
Помоћ колегама у изради
сајтова за
Е-учење. Праћење
активности
постојећих сајтова
Унапређење софтвера за
онлајн

Процена остварености
циљева реализованих
активности

Начин реализације

Носиоци
активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

У потпуности

Састанaк тима

Координатор и
чланови тима

Септембар

Записник

У потпуности

Израда упутстава за
наставнике,

Координатор и
чланови тима

Септембар

Фајл са
упутствима

У потпуности

Отварање налога,
регистрација корисника,
додељивање права приступа

Зоран Николић,
Марија
Ивановић

Семптембар,
октобар,
Новембар,
децембар,

Школски сајт,
школски домен и
база логовања

У потпуности

Додате нове
функционалности,

Зоран Николић,

октобар

Школски сајт
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евиденцију стручног
усавршавања.
Презентација софтвера
стручним већима
Праћење активности и помоћ
у
уносу и обради података

Марија
Ивановић,
Марко
Радосављевић
Координатор и
чланови тима

У потпуности

Рад на уносу података

Семптембар,
октобар,
Новембар,
децембар,
Новембар,
децембар,
јануар,

Унапређивање хоризонт.
стручног усавршавања у
школи применом Е-учења

Делимично

Састанци,
Организација вебинара

Координатор и
чланови тима

Помоћ другим тимовима у
реализацији активности
усмерене
на превенцију и пријаву
насиља
Прикупљање информација о
активностима. Добијање
повратних
информација о реализацији
планираних садржаја.
Eвалуација

Делимично

Израда Веб апликације за
процену нивоа
дускриминаторског
понашања

Зоран Николић,

децембар

У потпуности

Састанци, онлајн упитници

Координатор и
чланови тима

Децембар,
јануар,

База стручног
усавршавања
Записници, мејл
комуникација,
снимци вебинара,
евиденција
присуства
Школски сајт
Израда у току

Записници, мејл
комуникација

Овај тим већ годинама развија и промовише идеју Електронског учења и то од дана када је оно у многим школама као и у нашој земљи било у повоју.
У овом периоду чланови тима, а такође и сви наставници који су раније имале искуства са учењем на даљину, су дали огроман допринос да овакав
вид наставе буде успешно реализиван. Aктивности које је тим реализовао у овом овом периоду су сличне као и ранијих година: помоћ наставницима
у креирању учионица, праћење и помоћ у реализацији наставних садржаја, израда онлајн упитника и анкета за ученике и наставнике, помоћ у
реализацији онлајн састанака, истраживање задовољства наставом ученика као и наставника, редовно извештавање о реализацији наставе,
организација праћења наставе и др.
Неке од активности нису реализиване јер је велики број наставника учествовао у Обуци за реализацију нових програма наставе оријентисане ка
исходима учења која је реализована у новембру и децембру.
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Евалуација рада тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Координатор тима: Весна Павловић

Активност

Процена
остварености циљева
реализованих
активности

Начин реализације

Носиоци
активности

Време
реализације

Докази

(име и презиме)

потпуности 1.Анализирање
1.Усвајање годишњег плана рада У
остварено
активности,
подела
тима
задужења,
одређивање
2.Дефинисање
динамике
пројеката/активности за развој
2.Анализирање активности
међупредметних компетенција и
које се реализују у току
предузетништва (тематски дани,
школске године
секције,
приредбе,
пројектна
одређивање динамике
настава, пројекти)
3.Договор
3.Дефинисање
конкретних
Делегирање задужења и
задатака за чланове тима који ће
дефинисање процедуре за
пратити
начине
остваривања
праћење
планираних
компетенција при реализацији
активности
планираних активности (тематски
дани, секције, приредбе, пројектна
настава, пројекти)
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1.Чланови тима, Септембар
координатор
тима
-Весна
Павловић,
координатор,
представник
наставника
општеобразовни
х предмета
-Владимир
Чабрић,
представник
наставника
општеобразовни
х предмета
-Оливера Кудра,
представник
наставника
општеобразовни
х предмета
-Марија
Миленковић,
представник
наставника

Записник

1.Договор
о
анализирању
годишњих и месечних планова
наставника
(заступљеност
међупредметних компетенција)
2.Договор
о
реализацији
активности
за
подстицање
наставника да креирају и реализују
часовe који подстичу развој

Делимично
-Услед
новонастале
ситуације и Пандемије
Ковид19
није била омогућена
активност
посете
часовима колега

1.Усвајање извештаја са
претходног састанка;
2.Анализа
одржаних
активности;
3.Подела
задатака
за
наредни
период
(активности, радионице) ;
4.Разно
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општеобразовни
х предмета
-Зоран Николић,
помоћник
директора
-Бојана Поповић,
стручни
сарадник
–
психолог
-Драган
Милановић,пред
ставник
наставника
стручних
предмета
-Драган
Јовановић,
представник
наставника
стручних
предмета
2.Чланови тима,
координатор
тима
3.Чланови тима,
координатор
тима
Координатор и
чланови
тима,
Директор,
Помоhници,
Педагог,
Психолог,
Ученици,

Записник

Наставници
хемијске струке

међупредметних компетенција – -Ваннаставне
примери добре праксе
активности
су
реализоване (неколико
радионица –наведене у
Записнику )
1.Договор о начинима праћења
развоја
међупредметних
компетенција кроз учешће ученика
у раду секција
2.Учешће у креирању базе знања,
унапређивање
дигиталних
компетенција наставника
3.Израда полугодишњег извештаја
о раду тима

Делимично
-У овом периоду су
компетенције што је и
наведено у записнику

1. Усвајањед извештаај са
претходног састанка.
2.Анализа
одржаних
активности
3.Организовање
активности
које
омогућавају
подизање
важности психичког и
физичког здравља
4.Разно
Делимично,
услед Договор
неповољне
Састанак
епидемиолошке
Делегирање задужења и
ситуације и рада онлајн дефинисање процедуре за
праћење
планираних
активности

Дефинисати конкретне задатке за
чланове тима који ће пратити
остваривања међупредметних
компетенција и предузетништва
при реализацији планираних
активности у другом полугодишту
(тематски дани, секције, приредбе,
пројектна настава, пројекти)
Упознавање са искуством рада Делимично
тима из друге школе
-У овом периоду су
највише
унапређене
дигиталне
компетенције што је и
наведено у записнику
Анализа постигнутих резултата и
израда извештаја о раду тима,
конституисање тима за наредну
школску годину

-турнири
у
спортовима

-Чланови тима

и Септембар
Октобар
Новембар
Децембар

III

екипним Стручно
веће IV-V
наставника
физичког
васпитања

Састанак чланова
дискусија
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Координатор
чланови
тима,
Директор,
Помоhници,
Педагог,
Психолог
Наставници

тима, Чланови тима

VI-VIII

Записник

Вибер
Записник

Вибер

Извештај

Међупредметне компетенције се реализују кроз сарадњу и координацију активности више наставника, односно наставних предмета, иновирање
метода рада на часу , употребу одговарајућих наставних средстава и прилагођавање садржаја. Задатак овог Тима био је да активно учествује у
планирању и евалуацији планова стручних већа и да подстиче имплементирање међупредметних компетенција у планове. Ученици су били укључени
у различите пројекте који су имали за циљ упознавање са предузетништвом. Услед новонаслате Пандемије Ковид 19 већина активности је
реализована путем разних Интернет апликација, чиме је највише унапређена Дигитална компетенција.
Прва активност у септембру односила се на презентацију коју је поставила школски психолог Бојана Поповић под називом “Одговоран однос према
здрављу“, коју су сви наставници имали прилике да погледају а о истој се дискутовало на Наставничком већу,одржаном 14.09.2021.године. На овај
начин сви смо упознати са компетенцијом –Одговоран однос према здрављу.
У току месеца септембра, ученици Прве техничке школе, будући техничари за заштиту животне средине, обележили су
16.9.2021. године Међународни дан заштите озонског омотача. Израдом презентација и дискусијом на наведену тему, у условима онлајн наставе,
указали су на значај озонског омотача на живот на земљи. Циљ обележавања Дана заштите озонског
омотача је и подизање опште свести о потреби заштите озонског омотача који чува свет на Земљи од штетног ултраљубичастог зрачења и утиче на
атмосферску расподелу температура и климу на планети. Сунчева светлост омогућава живот, а озонски омотач
омогућава живот онакав какав знамо. Овом приликом ученици су осим одговорног односа према околини стекли и компетенције за целоживотно
учење.
Међународни Дан климатских промена се обележава 4. новембра. Ове године је почетком новембра одржан годишњи самит COP 26 у Глазгову који
је окупио 197 земаља које су расправљале о климатским променама и како да се изборимо са њима. Закључак је да се мора мањити емисија гасова
стаклене баште, појачати производња обновљиве енергије, зауставити раст глобалне температуре и да је потребно уложити много новца како би се
сиромашне земље избориле са последицама климатских промена.
Ученици другог, трећег и четвртог разреда који се образују за техничаре за заштиту животне средине су на часовима стручних предмета разговарали
о климатским променама и значају да се оне умање и спрече. Указали су на појаве: ефекат стаклене баште, пораст температуре топљење глечера,
пораст нивоа мора, повећање киселости океана и утицај ових промена на биљни и животињски свет. Погледали су неколико презентација на ову тема
и разматрали које измене у свом понашању сваки човек може да унесе и тиме допринесе смањењу климатских промена.
Међународни дан планина обележава се сваке године 11. децембра,почевши од 2003. године. Организација Уједињених нација за храну и
пољопривреду (FAO) која је задужена за обележаваое Дана планина предлаже тему којом се светска јавност упознаје и позива на указивање и
подизање свести о значају планинских подручја широм света.
У оквиру обележавања манифестације Дани руске културе у Крагујевцу 6.12.2021. у Галерији Народне библиотеке „Вук Стефановић Караџић“
отворена је изложба „Са уметником кроз књигу“ . Пројекат је имао за циљ популаризацију руске културе и језика,упознавање младих са особеностима
аудио-визуелне и графичке уметности у Русији , популаризацију руских дечијих филмова (анимација играних , документарних) и илустрација. У
пројекту су учествовали ученици трећег разреда прехрамбене струке који изучавају руски језик као изборни предмет и на овај начин реализовано је
више међупредметних компетенција.
Такође, ученици су кроз различите и разноврсне активности у којима су учествовали поводом обележавања Дана толераницје развијали
међупредметне компетенције (више о овом догађају може се видети у извештају тима за ДЗНЗЗ).
У периоду од 27.11.-18.12.2021.године у организацији Београдске банкарске академије, организоване су две онлајн радионице и завршно такмичење
у онлајн окружењу за све ученике завршних разреда средњих школа у Републици Србији. Ученици су имали прилику да своју предузетничку идеју
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разраде уз помоћ својих наставника- ментора (Драган Милановић-предмет „Предузетништво“), и стручњака Београдске банкарске академије. На
радионицама су се упознали са суштином предузетничког процеса, како функционише тимски рад, и развијању презентационих вештина.Десет
ученика одељења 4/1г и 4/2г, узели су учешће на радионицама. Након две радионице 27.11. и 04.12. имали су рок од 7 дана да напишу и предају своје
Бизнис планове са презентацијама. Комисија састављена од професора Банкарске академије и представника „АИК“ банке, прегледала је све
пристигле Бизнис планове и 15.12. је објављен списак учесника такмичења. У категорији реалистичности Бизнис плана и одрживости идеје, најбоље
оцењен је Бизнис план ученика 4/2г Немање Рајића. Тема његовог Бизнис плана је, отварање дестилерије за производњу алкохолних пића. У
категорији најбоље презентације друго место је заузела ученица 4/1г Ивона Марковић. Тема њеног Бизнис плана је производња и продаја
декоративних лампи и лустера, у сопственој изради.Ученица 4/2г Александра Јаковљевић, из објективних разлога није била у могућности да
презентује своју бизнис идеју.
Награђени пројекат за 2021. годину је Math is our life. (реализатор пројекта Марина Николић и ученици Прве техничке школе). Награђени пројекти
и учесници у пројекту су добили и електронски сертификат као потврду квалитета. Пројекат “Math is our life” је изабран међу шест најбољих пријава
за еTwinning националну ознаку квалитета.
Свечана додела награда за шест најбољих еTwinning пројеката који су добили еTwinning националну ознаку квалитета се одржала 22.децембра у
хотелу Мона Плаза у Београду за изузетан допринос пројектима. рад на овом пројекту допринео је развијању међупредметних компетенци:
Компетенција за целоживотно учење, Комуникација, Рад с подацима и информацијама, Дигитална компетенција, Решавање проблема, Сарадња
У оквиру модула Израда самосталног пројекта предмета Рачунарска графика и мултимедија наставник стручних предмета Рената Мишулић са
ученицима образовних профила Електротехничар информационих технологија, Електротехничар рачунара и Администратор рачунарских мрежа
реализовала је пројектну наставу „Креирање оригиналног наставног материјала – Escape Room-а“. Продукти рада ученика су собе за бекство, које
представљају иновацију у нашем образовном систему. Сматрамо да је рад на пројекту допринео развијању следећих међупредметних компетенцијаРад с подацима и информацијама, Дигитална компетенција , Решавање проблема, Сарадња
Током марта и априла ученици “Прве техничке школе” су посетили Амиџин конак и изложбу Крагујевац од средњовековног трга до престоне вароши
“, изложбу о Жанки Стокић, галерију” Ђура Јакшић ” и изложбу “Зашто” Драгана Јовићевића” и Историјски архив Шумадије. Циљ посета је стицање
вештина и знања неопходних за разумевање савременог света, као и развој свести о важности неговања културно – историјске баштине.; односно
развијање међупредметних компетенци- Рад с подацима и информацијама, Одговорно учешће у демократском друштву, Естетичка компетенција.
7-јуна 2022 године прослављен је Дан руског језка, тако што су ученици партнерске школе из Јекатеринбурга припремили два видеа на тему учења
и очувања руског језика .Осим тога припремили су песму Десанке Максимовић» Крвава бајка» на српском језику.Ово су погледали сви наши ученици
који изучавају руски језик. На овај начин смо разменили искуства са колегама из Русије како се настава одржава у условима пандемије и пост
пандемијског периода и дошли до закључка да су највише у овом периоду развијене дигиталне компетенције.
Уз поштовање епидемиолошких мера реализовано је неколико пројеката где је било заступљено више компетенција: .Компетенција за целоживотно
учење, Комуникација, Рад с подацима и информацијама, Дигитална компетенција, Решавање проблема, Сарадња.
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Евалуација рада тима за конкурисање на пројектима
Координатор тима: Марина Николић

Процена
остварености
Активност
циљева
Начин реализације
реализованих
активности
потпуности У сали за састанке је одржана
1.Формирање тима
и У
презентација
представника
информисаности
свих остварен.
Фондације
Темпус
о
чланова тима о будућем
могућностима
Erasmus+
раду.
програма руководству школе и
*Презентација
о
члановима тима за израду и
Erasmus+ програму
конкурисање на пројектима.

потпуности
2.Договор и анализа о У
остварен
могућностима
конкурисања на КА1
пројектима- краткорочни
пројекти мобилности у
области
општег
и
стручног образовања.
Кратко
претстављање
еTwinning платформе.

Одржан други састанак тима
на којем су анализиране
потребе унутар школе, која
треба да представља позитивну
промену коју желимо да
постигнемо у будућности, кроз
дефинисање циљева пројекта.
Чланови тима су разматрали,
анализирали
о
могућим
циљевима
и
пројектним
активностима којим би се
реализовали циљеви. Кратко
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Носиоци
активности
(име и презиме)
Представници
Фондације
Темпус, директор
школе,
координатор
и
чланови тима за
израду
и
конкурисање на
пројектима,
помоћници,
педагог, психолог.
Координатор
и
чланови тима за
израду
и
конкурисање на
пројектима.

Време
реализације

Докази

мејлови
Четвртак
30.09. у 09:30
часова
у
просторијама
школе

Уторак 4.01. у мејлови
13:00

3. Избор тима за писање
пројекта, дискусија о
могућим
темама
пројекта,
подела
задужења
и
писање
пројекта.
4.Електронско
попуњавање пријаве за
Erasmus+ пројекте

претстављање
еTwinning
платформе
која
пружа
могућност
проналажење
партнера
и
реализције
пројектних активности.
У
потпуности Састанци тима (укупно четири
остварен
) одржани су онлајн, на којима
су анлизиране активности,
одређена динамика
рада,
пријаљивање и одабир чланова
тима за писање пројекта,
писање пројекта.
У
потпуности Пријављени чланови тима за
остварен У
писање пројекта попуњавају
електронске
пријаве
за
Erasmus+ пројекте.

потпуности
5.Проналажење
и У
реализација адекватних остварен
пројеката за школуЦентар за промоцију
науке

Координатор
и фебруар
чланови тима за
израду
и
конкурисање на
пројектима.

мејлови

Владимир Чабрић, фебруар
Марина Николић,
Ивана
Милосављевић,
Милена
Вучићевић
Координатор
и март
чланови тима за
израду
и
конкурисање на
пројектима.

Мејлови
Гугл сервиси

Писање
и
пријављивање
пројеката Центру за промоцију
науке, онлајн пријавом, у циљу
промоције
школе
и
популаризације науке у школи.
Конкретна подела задатака,
одређена
динамика
рада
конкретне активности чланова
тима
потпуности Договор
о
постављеним Координатор
6.Проналажење
и У
реализација
eTwinning остварен
задацима и њихова реализација Директор
пројеката
у
циљу
у оквиру eTwinning пројекта " секције
повезивања
G.Ʃ.ℕ.
4ℤ
(Geometric@l
Ʃducation ℕetwork for ℤ)" преко
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новембар-мај

Мејлови
Гугл сервиси

Мејлови
еТwinnig
платформа
Гугл учионица

са
школама
широм
Европе (преко интернет
портала)
са
циљем
размене идеја, примера
добре
праксе,
повезивање
ученика,
обогаћивање
наставе.
Унапређивање
компетенција
за
комуникацију и сарадњу,
компетенције за подршку
развоја
личности
ученика,
дигиталних
компетенција(
безбедност на интернету,
етичност, заштита и
чување
података
и
уређаја...)и
професионалног развоја
у онлајн окружењу
7.Праћење реализације
Делимично
пројекта
остварен

интернет портала у који су
били укључени ученици

Договор
и
размена
информација
о реализацији активности са
члановима тима

Координатор
и Месечно, од
чланови тима за почетка до
израду
и краја
конкурисање на пројекта
пројектима

мејлови

Тим за израду и конкурисање на пројектима је почео са радом у септембру месецу. Члановима тима је представљен план рада за 2020/2021. школску
годину.
Чланови тима су: Владимир Чабрић, Душица Антић, Филип Драгаш, Оливера Кудра, Татјана Р. Мојсиловић,
Весна Михаиловић, Ивана Милосављевић, Дејана Вуловић, Крстина Р. Бојовић, Емилија Миљковић, Милена Вучићевић.
Активности:
-Чланови тима су овим састанцима желели да развију идеје које би допринеле писању пројектне пријаве за КА1 међународни пројекат мобилности
у циљу јачања квалитета учења и наставе, развоја европске димензије у учењу и држању наставе и стицање нових вештина и знања о: еколошкој
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одрживости, дигиталној писмености, инклузији и учешћу младих у демократском одлучивању. Договор је да сваки члан тима у сарадњи са својим
Стручним већем у другом полугодишту представи конкретне идеје које би помогле писању пројектне пријаве. Кратко представљање еTwinning
платформе члановима тима која је намењена особљу које ради у школама у циљу развијања и реализације пројектних идеја и креирања сопствених
пројеката. У прошлим школским годинама имамо два реализована међународна пројекта која су добила националну и европску ознаку квалитета,
што за школу представља јавно признање за квалитет рада и отвореност ка сарадњи на европском нивоу. Награђени пројекти су: Geometry of countries
и Math is our life.(реализатор пројекта Марина Николић и ученици Прве техничке школе). Награђени пројекти и учесници у пројекту су добили и
електронски сертификат као потврду квалитета.
-У Првој техничкој школи je реализован пројекат "Не тече то река, већ вода! Не пролази време, него ми!!" (ИвоАндрић) који
je увршћен у Годишњи програм рада Научног клуба Kragujevac. Тема „ВОДА“ сe обрађује из угла више научних дисциплина, укључујући и
природне и друштвене науке, као и мултидисциплинарни и интердисциплинарни приступ са циљем промоције и популаризације науке. Осим
промовисања науке задатак пројекта је и да се подигне ниво културе живљења, изврше едукацијe ученика и шире јавности на тему воде са различитих
гледишта (Мониторинг параметара квалитета воде језера Бубањ, анализа и обрада резултата мерења и њихов приказ табеларно, графиконом и кроз
презентацију, истраживачки рад на тему „Вода“ у домаћој и светској књижевности). Задатак пројекта је и да укаже на значај и неопходност бриге о
заштити животне средине.
Овај пројекат реализују: Милица Михајловић, наставник стручних предмета на подручју рада хемија, неметали и графичарство, дипломирани
инжењер технологије, Марина Николић, професор математике и информатике, Владимир Чабрић, професор српског језика и књижевности, као и
ученици одељења IV1хт, техничар заштите животне средине Прве техничке школе у Крагујевцу.
-У Првој техничкој школи je реализован међународни eTwinning пројекат "G.Ʃ.ℕ. 4ℤ (Geometric@l Ʃducation ℕetwork for ℤ)" који је добио
националну ознаку квалитета, што за школу представља јавно признање за квалитет рада и отвореност ка сарадњи на европском нивоу. Овим
пројектом разијају се способности за решавање проблема, комуникација, тимски рад, самоиницијатива, примена информатичке и дигиталне
писмености кроз вршњачко учење, одговорно учешће у демократском друштву.
-Одобрен је пројекат у области општег образовања Иновативне наставне методе и стратегије у образовању (КА122-SCH). Пројекат траје 17 месеци
и његова реализација почиње школске 2022/2023. године. Координатор пројекта је Владимир Чабрић.
-У току текуће 2022/2023. године биће описана 7. активност Праћење реализације пројекта у потпуности.
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Евалуација рада Тима за дигиталну стратегију
Координатор Тима: Ненад Пешић
Активност

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности

Успостављање
базе знања на
интернету

Остварено
делимично због
велике количине
материјала
Остварено
делимично због
велике количине
материјала

Успостављање
базе знања на
интернету
Успостављање
базе знања на
интернету
Успостављање
базе знања на
интернету
Успостављање
базе знања на
интернету
Успостављање
базе знања на
интернету

Остварено
делимично због
велике количине
материјала
Остварено
делимично због
велике количине
материјала
Остварено
делимично због
велике количине
материјала
Остварено
делимично због
велике количине
материјала

Начин реализације

Додавање одабраних
материјала
општеобразовних
предмета на интернет
Додавање одабраних
материјала стручних
предмета области
електротехнике на
интернет
Додавање одабраних
материјала стручних
предмета хемијске стурке
на интернет
Додавање одабраних
материјала стручних
предмета
електротехничке струке
на интернет
Додавање одабраних
материјала
општеобразовних
предмета на интернет
Додавање одабраних
материјала стручних
предмета области

Носиоци активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Тим за дигиталну
стратегију

X 2021.

Тим за дигиталну
стратегију

XI 2021.

Увид у базу података на сајту
школе
http://www.prvatehnicka.edu.rs/базазнања/
Увид у базу података на сајту
школе
http://www.prvatehnicka.edu.rs/базазнања/

Тим за дигиталну
стратегију

XII 2021.

Тим за дигиталну
стратегију

I 2022.

Тим за дигиталну
стратегију

II 2022.

Тим за дигиталну
стратегију

III 2022.
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Увид у базу података на сајту
школе
http://www.prvatehnicka.edu.rs/базазнања/
Увид у базу података на сајту
школе
http://www.prvatehnicka.edu.rs/базазнања/
Увид у базу података на сајту
школе
http://www.prvatehnicka.edu.rs/базазнања/
Увид у базу података на сајту
школе
http://www.prvatehnicka.edu.rs/базазнања/

Успостављање
базе знања на
интернету
Успостављање
базе знања на
интернету
Успостављање
базе знања на
интернету

Остварено
делимично због
велике количине
материјала
Остварено
делимично због
велике количине
материјала
Остварено
делимично због
велике количине
материјала

електротехнике на
интернет
Додавање одабраних
материјала стручних
предмета хемијске стурке
на интернет
Додавање одабраних
материјала стручних
предмета
електротехничке струке
на интернет
Додавање одабраних
материјала стручних
предмета
електротехничке струке
на интернет

Тим за дигиталну
стратегију

IV 2022.

Тим за дигиталну
стратегију

V 2022.

Тим за дигиталну
стратегију

VI 2022.
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Увид у базу података на сајту
школе
http://www.prvatehnicka.edu.rs/базазнања/
Увид у базу података на сајту
школе
http://www.prvatehnicka.edu.rs/базазнања/
Увид у базу података на сајту
школе
http://www.prvatehnicka.edu.rs/базазнања/

Евалуација рада Тима за подршку онлајн учењу
Координатор тима: Марија Ивановић

Активност

Процена
остварености циљева
реализованих
активности

Усвајање годишњег
плана
рада тима;

У потпуности

Анализа различитих
метода
рада и платформи за
учење
Ажурирање базе знања
у
сегментима који се
баве онлајн
наставом.
Помоћ наставницима
при
коришћењу
разноврсних
облика и метода
наставе и
учења усмерених на
активно
учење и ученика

У потпуности

У потпуности

Начин реализације

Анализирање
активности, подела
задужења, одређивање
динамике
На основу закључака са
састанка
припрема материјала
писаног и
електронског преко
платформи за
учење на даљину
Креирање и
проналажење алата за
он лајн учење
Припрема материјала
писаног и
електронског преко
платформи за
учење на даљину
Осмишљавање обука за
наставнике
и проналажење онлајн
семинара за
извођење наставе на
даљину.
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Носиоци активности
(име и презиме)

Време
реализације

Чланови
тима

септембар

Марија Ивановић
Мира Ивезић
Јелена Атанасковић
Марко
Радосављевић
Тим за ажурирање
сајта и Тим за
дигиталну
стратегију
Бранислав Шошкић
Зоран Николић
Марија Ивановић
Рената Мишулић
Тим за ажурирање
сајта и Тим за
дигиталну
стратегију

Током године

Током године

Докази

записник

Упознавање чланова
тима
са
онлајн
обуком
школских
администратора свих
основних и средњих
школа за рад у систему
за управљање учењем
Мудл
Пружање
додатне
образовне
подршке
ученицима и
родитељима,
односно другим
законским
заступницима
(у даљем
тексту:
родитељ) у
складу са
њиховим
потребама;
Превазилажење
социјалних,
економских и
других
ограничавајући
х фактора у
образовноваспитном
процесу
Унапређење
рада тима

У потпуности

Похађање семинара

Марко
Радосављевић
Марија Ивановић

XI

У потпуности

Давање иницијативе
наставницима за
примену
различитих метода и
техника
учења које одговарају
индивидуалним
карактеристикама и
потенцијалима сваког
појединог ученика
Припрема материјала
писаног и
електронског преко
платформи
за учење на даљину
Издавање школских
ресурса на реверс

Марија Ивановић
Мира Ивезић
Марко
Радосављевић
Тим за инклузију

Током године

Зоран Николић,

По потреби

Тим

Јул

У потпуности

У потпуности

Процена задовољства
рада тима
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Уверење

Чланови Тима за подршку онлине настави су:
Зоран Зорић, Зоран Николић, Мирјана Ивезић, Марко Радосављевић, Бранислав Шошкић, Рената Мишулић, Јелена Атанасковић
Услед светске здравствене ситуације због појаве COVID-19 настава у средњим школама у Србији се одвија по комбинованом моделу и то је
утицало да се школске 2020/2021.год формира тим за подршку онлине настави.
Школске 2021/2022.год одржан је један састанак у новембру и више консултација у току првог и другог полугодишта школске 2021/2022.године.
Чланови тима су током школске 2021/2022.год у потпуности остварили активности везане за подршку онлине настави.
Свим ученицима првог разреда су отворени налози на школском маил-у. Чланови тима су свим ученицима и наставницима помагали око
проблема који су настајали приликом рада на даљину.
Колеге Марко Радосављевић и Марија Ивановић су прошли обуку за школске администраторе за рад у систему за управљање учењем Моодл.
Мooдл је један од најпопуларнијих система за управљање учењем. То је софтвер отвореног кода, што између осталог значи да је корисницима
бесплатно доступан за коришћење. Школа има могућност да подигне веб сервер и да преко академске мреже закупи хостинг за Моодл ако га не
добије од Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Чланови тима, ако буде потребе, одржаће обука свим наставницима за коришћење Моодле платформе за учење на даљину.
Такође, школа може да се претплати на већи пакет за услугу Google Suite for Education како би могла да користи ефикасније Гугл учионицу
и побољша досадашњи рад наставника.
Проблеми који су настајали око формирања учионица на гоогле диску, око коришћења разних алата за онлине наставу су у потпуности решени
због несебичног ангажовања свих колега из Тима за подршку онлине настави.
Чланови тима су планирали обуке за наставнике и проналажење онлајн семинара за извођење наставе на даљину у току другог
полугодишта школске 2021/2022.год.
Проблеми који су настајали током школске године око формирања учионица на гоогле диску, око коришћења разних алата за онлине наставу су у
потпуности решени због несебичног ангажовања свих колега из Тима за подршку онлине настави.
Чланови тима су се договорили да, ако буде потребе и школске 2022/2023. године унапреди рад и даље помаже колегама и наставницима око
проблема који могу настати приликом рада,
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА СЕКЦИЈА
На почетку школске године спроведено је испитивање интересовања ученика за ванннаставне активности. Ученици су показали највеће
интересовање за секције чије се евалуације рада налазе у наставку документа:
Драмска секција
Новинарска секција
Млади програмери
Web програмирање
Информатичка секција
Примена ИКТ-а у математици и свакодневном животу
pH клуб
Еколошка секција
3D визуелизација
Ликовна секција
Шах секција
Спортске секције

214

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Драмске секције
Координатор секције: Марија Благојевић

Активност

Прослава Дана школе

Процена остварености
циљева реализованих
активности

Начин реализације

Носиоци
активности
(име и
презиме)

Време
реализације

Није остварено

Није реализовано

Координатор и
ученици

Септембар,
октобар

Није остварено

Није реализовано

Координатор и
ученици

Новембар

Хуманитарна представа
Аудиција за пријем нових
чланова

У потпуности остварено Реализована аудиција у
свечаној сали школе

Координатор,
стари и нови
чланови секције

Децембар

Прослава Светог Саве

У потуности остварено

Координатор и
чланови секције

Јануар

Подела улога, читање текста,
извођење на сцени представе
у координацији са ликовном
секцијом

Докази

Због
епидемиолошке
ситуације
прослава
одложена за друго
полугодиште
Због
епидемилошке
ситуације није
одржано
Активност
уписана у
електронски
дневник
Часови уписани у
електронском
дневнику

Због епидемиолошке ситуације и немогућности да се предвиди шта ће се дешавати у наредним недељама, на почетку године је само прикупљен број
заинтересованих ученика за секцију, али није било уобичајене аудиције за пријем нових чланова. Ове године је требало да се обележи велики јубилеј,
80 година постојања Прве техничке школе. Пошто такав јубилеј не може да се прослави без великог броја званица, договор директора школе и
координатора секције је био да се та прослава, као и извођење представе драмске секције помери за пролеће, када смо се надали да ће бити повољнија
ситуација. Координатор секције као и ученици су желели да се то догоди, међутим није. Иако је била повољнија ситуација, школа је ушла у обавезе
и догађаје који су уследили у другом полугодишту тако да остаје само жал што нисмо обележили велики јубилеј. Такође, традиционално у току
новембра смо увек представу играну за Дан школе изводили као хуманитарну, али то ове године, из већ описаних разлога, није било могуће. Почетком
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децембра месеца започели смо припреме Светосавске академије у нади да ћемо исту и извести. Прво смо имали аудицију за пријем нових чланова,
упознавање са текстом овогодишње представе и поделу улога. Овогодишња представа се односила на живот владике Николаја Велимировића на
основу текста Љубомира Ранковића. Назвали смо је „ Слике из живота владике Николаја“. Сарађивали смо са члановима ликовне секције наше
школе, као и са институцијама ван школе, а то су СКЦ и Књажевско-српски театар. И поред извесних проблема у раду због епидемије имали смо
разлога за велико задовољство јер је представа успешно изведена 27. јануара 2022. Оно што је запажено јесу тешкоће у раду које су биле последица
прекида у раду драмске секције од годину дана. Доста старих чланова је отишло, а нови који су дошли, с обзиром да нису имали искуства, тешко су
схватили озбиљност посла који су прихватили.Увек су старији чланови уводили млађе у начин рада секције и помагали им. Ове године их није било
много, а нови чланови су на почетку поприлично били неозбиљни. Доста је било ротација улога док није све дошло на своје место. Из тог разлога
нико из неке осетљиве групе није дошао у секцију како је било планирано. Све је то било последица онога кроз шта смо прошли претходне две
године. Сви састанци драмске секције су евидентирани у ес дневнику.
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Новинарске секције
Координатор секције: Зорица Томашевић

Активност

Процена
остварености циљева
реализованих активности

Начин
реализациј е

Носиоци
активност и (име
и
презиме)

Време
реализаци
је

Докази

Упознавање
ученика са
планираним
активностима и
подстицање да се
укључе у рад секције

Активирани ученици и
прикључени нови чланови

Промоција у
одељењим а

Кординатор секције

IX

записник

Радионице за
ученике како
написати
репортажу, вест,
извештај

Написана
вест поводом дана
школе 19.октобар

На
састанку
секције
стичу
знања

Кординатор секције и
професор српског
језика

X

Записник,
сајт школе
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Подстицање за
покретање рубрика
и тема

Прикључива ње пројекту „Ђак
репортер“

На
састанцим а
разговор и
подела
новинарск их
задатака

Чланови
тима и
кординато р секције

XI

Записник

Начин писања
вести,појединих
чланака

Државно
првенство у кик боксу,
чланови
секције су
извештавали о том
догађају,
направили
интервју са учеником не школе
Лазаром
Весковићем и
доставили часопису
Пламенко.

Ученици
уче да у 25 речи
напишу
вест

Чланови
секције,
професор српског
језика

XI,XII

Записник,
Сајт
школе,фотографи
је,
Часопис“Пламен
ко“

Помагање
ученицима да
савладају све
технике писања,као
и како да одраде
интервју

Акције
поводoм
Дана
толеранције и поводом
новогодишњ их празника
Светосавски дани
Интервју са спортистима који
су
својим
изузетним
резултатима привукли
пажњу,као и са
ученицима иноваторима бројних
активности у школи.

Подела
задатака
свим
члановима секције

Чланови
секције
и професор српског
језика

XI, I, V

Записник,сајт
школе,фотографи
је
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Извештај о раду новинарске секције у школској 2021/2022. години Новинарска секција Прве техничке школе окупила је ове године ученике који су
желели да се баве актуелностима, да трагају за значајним или занимљивим информацијама, да промовишу своје идеје и достигнућа, као и достигнућа
својих другова. Радом и ангажовањем у Новинарској секцији ученици су усвојили новинарски стил и ближе се упознали са различитим
информативним жанровима( вест, чланак, извештај) , као и са књижевно- публицистичким жанровима( репортажа, путопис, интервју).Кроз рад
секције ученици су се упознали са новинарском етиком- новинар треба да сазна, прикупи информације, провери их , напише текст и потпише га.
Новинарску секцију ове године чинио је тим ученика: Никола Раповић 4/4 Драган Стојковић 4/4 Емилија Солунац 4/4 Мила Вуловић 4/4 Давид
Ивановић 4/4 Ђорђе Миладиновић 4/4 На часовима новинарске секције, који су одржавани у различитим терминима и у складу са актуелним
дешавањима, ученици су били информисани о спортским, културним дешавањима и другим дешавањима и у складу са својим афинитетима били
делигирани да припрате те догађаје и пишу о истим. Ученици су углавном пратили сва спортска дешавања на којима су узели учешће наши ученици,
извештавали са њих, правили интервју са онима који учествовали у успесима на градским, окружним и републичким такмичењима. Највише смо
сарађивали са Спортским савезом Србије и слали своје текстове који се публикују у часопису "Пламенко" и на страници "Ђак репортер". Поред
спортских ученици су били упућивани на културна дешавања( представе, књижевне вечери) у нашем граду које су заједно са професорком
посећивали. Амбициозни план који смо имали на почетку школске године није у потпуности испуњен иако је постојала воља и жеља ученика и
професора јер су сва културна и спортска дешавања била редукована због Корона вируса. Оно што ученицима није мањкало, то је знатижеља,
ентузијазам и жеља да буду део новинарске секције.
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА секције Млади програмери
Координатори секције: Мирјана Николић, Славица Мирковић, Зоран Сретеновић, Марија Ивановић

Активност

Усвајање годишњег
рада секције
Увођење нових чланова

Процена
остварености циљева
реализованих
активности
плана У потпуности

У потпуности

Начин реализације

Носиоци
активности
(име и презиме)

Анализирање
активности, Чланови
подела задужења, одређивање секције
динамике
Координатор
секције
-Узимајући у обзир техничке Руководиоци
могућности школе и потребе секције
ученика бира се садржај, начин
и динамика рада.
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Време
реализације
IX - XIII

IX

Докази

Омогућити да ученици са У потпуности
сметњама у
развоју и инвалидитетом
учествују
у
различитим
активностима школе
У потпуности
Учешће
на
различитим
такмичењима
из
програмирања

Учешће у акцијама

У потпуности

-Избор оптималног рачунарског
кабинета и план његовог
унапређивања.
-Избор термина одржавања
секције.
Анализа одговора ученика.
Руководиоци
Усмеравање ученика на
секције
одабране секције. Праћење
постигнућа

Током године

Примена стечених знања

Руководиоци
секције, ученици

XI- I

Примена стечених знања

Руководиоци
секције, ученици

III

Дипломе
ученика,
Табела ученика
који
су
се
пласирали на
Окружно
такмичење
Фотографије

Пријава и учешће ученика на Није реализовано јер
летњу праксу и рад на фирме нису хтеле да
пројектима у ИТ фирмама
организују праксу за
ученике
Чланови клуба Млади програмери су:
Сви наставници Програмирања и ученици.
На основу позитивног искуства у протеклих неколико година и због све већег интересовања која влада за програмирањем клуб Млади програмери
је и ове године наставио са радом.
Почетком школске 2021/2022. године, сви наставници који предају програмирање имали су задатак да анимирају ученике да се учлане у клуб.
У току првог полугодишта школске 2021/2022.год чланови клуба Млади програмери, услед светске здравствене ситуације због појаве COVID-19 нису
се састајали, већ су наставници са ученицима радили на вежбама из Програмирања.
Током првог полугодишта, ученици су се спремали за такмичења из програмирања (Међународно такмичење “Дабар”, такмичење из програмирања
у организацији Друштва математичара Србије и Електротехничких школа Србије).
Такмичење из Програмирања у организацији Друштва математичара Србије се одвија кроз три круга онлине квалификација.
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1. круг квалификација: 27.11.2021.год
2. круг квалификација: 18.12.2021.год
3. круг квалификација: 29.01.2022.год
Квалификације су у току. На такмичењу се тренутно такмичи ученик Миљан Милосављевић, ученик II7e.
Ментор ученику је наставник Зоран Сретеновић.
Међународно такмичење “Дабар”, ове школске године одржано је од 15.11.2021.год до 19.11.2021. год и ове школске године учествовали су ученици
у категоријама Дабар и Старији дабар.
Ментори ученицима су били следећи наставници: Марина Николић и Марија Ивановић.
На конкурсу – Дигитални постер, који је расписало Друштво математичара Србије који се реалузује у сарадњи са Центром за промоцију науке
учествовали су ученици II7e одељења: Христина Јаковљевић, Теодора Крушкоња и Алекса Самаиловић. Циљ конкурса је да се кроз израду
дигиталног постера приближи садржај наставних предемета математика и информатика ученицима основних и средњих школа у дигиталном
формату. Ученици су направили дигитални постер обрадом наставне јединице: Квадратна функција - испитивање и цртање графика.
Ментор ученицима је била: Марија Ивановић
У сарадњи са РБЦ-ом и наставником Маријом Ивановић, одржана је групна радионица ученика Прве техничке школе о каријерном планирању и
информисању ученика о атрактивним занимањима у ИТ сектору и креативним индустријама. Предавање је одржала Снежана Ивановић. Предавању
су присуствовали ученици I7e, II5e, II7e, III7e, IV4e, IV7e.
Такмичењe из Програмирања у организацији Заједнице електротехничких школа Србије
И ове године у нашој школи је одржано школско такмичење из Програмирања у организацији Заједнице електротехничких школа Србије и Академије
техничко-уметничких струковних студија Београд, одсек Висока школа електротехнике и рачунарства. Овај ниво такмичења је одржан 15.04.2022.
године. Учествовало је четири ученика другог и трећег разреда. У организацији такмичења учествовали су Славица Мирковић и Марија Ивановић.
На Државно такмичење, које је одржано у Београду 15.05.2022.год пласирао се Миљан Милосављевић, ученик II7e. Ментор ученику је био наставник
Зоран Сретеновић.
Дана, 13.03.2022.године у организацији Јоб инфо центра, Крагујевац, , одржана је каријерна инфо сесија у Првој техничкој школи у Крагујевцу.
Каријерну сесију су водиле каријерне саветнице Зорица Митровић и Иконија Голић. Инфо сесија је
била намењена ученицима другог разреда, са циљем упознавања ученика са појмом каријере, каријерних одлука, значају доношења информисаних
каријерних одлука. Ученици су имали прилику да чују информације о разним алатима који се
примењују са циљем бољег упознавања себе, својих способности, компетенција и да на тај начин олакшају доношење адекватне каријерне одлуке.
Ученици су имали прилику да ураде каријерни, WayFi квиз, који је ученицима омогућио да освесте своја професионална интересовања. Саветовано
је да каријерни квиз ураде и на крају треће године и да провере да ли ће се резултети у делу интересовања мењати или ће остати исти. Ученицима је
представљен и новоотворени Јоб инфо центар у Крагујевцу, који партнерски организују и воде две партнерске организације: Развојни бизнис центар
(РБЦ) и Business Innovation Programs (BIPs). У Јоб инфо центру ће свако од заинтересованих ученика имати прилику да кроз индивидуалне
разговоре са каријерним саветником детаљније размисли о својим каријерним одлукама. Инфо сесију су пратили ученици другог разреда, смерЕлектротехничар информационих технологија и наставник Марија Ивановић.
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА секције Web програмирање
Координатори секције: Марко Радосављевић

Активност

Усвајање годишњег
плана рада секције

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
у потпуности

Промоција рада секције на у потпуности
часовима веб програмирања
кроз
израду
различитих
апликација

Израда задатака и
апликација

делимично

Начин реализације

Анализирање
активности, подела
задужења, одређивање
динамике
-Узимајући у обзир
техничке могућности
школе и потребе
ученика бира се
садржај, начин и
динамика рада.
-Избор оптималног
рачунарског кабинета
и план његовог
унапређивања.
-Избор термина
одржавања секције.
Примена стечених
знања

Носиоци
активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Марко
Радосављевић

IX

Записник

Марко
Радосављевић

IX

Гоогле
учионица

Марко
Радосављевић

X-VI

Гоогле
учионица

Секција веб програмирања почела је 06.09.2021. године, када је израђен и усвојен План рада Секција веб програмирања за 2020/2021. школску годину.
У септембру месецу кроз часове предмета веб програмирање у трећој и четвртој години информационих технологија приказан је ученицима начин
рада секције и шта је предвиђено од технологија и практичних радова. Пошто је ове школске године била велика заинтресованост ученика треће и
четврте године, секција је подељена на два дела. Једна за трећу годину информационих технологија, где се надограђујемо напредно знање Javascript
програмског језика, као би правили модерне веб апликације уз помоћ радног оквира React JS. Друга за четврту годину информационих технологија,
где учимо нови програмски језик PHP, како би смо правили веб апликације које комуницирају са базама података и радни оквир PHP језика Laravel.
У трећој години на секцију се пријавило 18 ученика од којих скоро сви су редовно похађали часове секције, у четвртој години 9 ученика се пријавило
221

за секцију, такође скоро сви редовно долазе. У првом полугодишту све што је предвиђено планом рада је у потпуности реализовано. Рад у другом
полугодишту секције због недоласка половони ученика, и сваки час секције увек други ученици, често је долазило до понављања истих пројеката,
што је одузело време да се више уради у току школске године. Код четвртака разлог је био припрема матуре и пријемних испита. На почетку следеће
школске године извршићу реорганизацију секције, где ученици морају поседовати или висок ниво знања веб програмирања или велики рад и труд у
току године и редовну посећеност часовима секције.
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Информатичке секције
Координатор секције: Марина Николић

Активност
Формирана је секција,
договорен термин за рад и
усвојене теме рада.

Чланови секције ажурирају
постојећи блог секције,
постављају занимљиве
материјале који ће користити
ученицима у процесу учења,
промовишу школу као
позитивну средину где се
ученици осећају
пријатно уз
доступност
информација.

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности
остварен

Активност није
остварена због
преласка на онлајн
наставу
(ученици нису
имали времена да
се посвете овој
активности због
многобројних
пројектних задатака
на eTwinning
платформи)

Начин реализације
Размена мејлова, скајп адреса,
гугл диск. Начин комуникације
он лине, састанци, у договору са
ученицима. Упознавање са
eTwinnig платформом за рад и
представљање међународних
пројеката пројекта на којима ће
се радити у току школске године.
Редовни састанци који се
одржавају on-line од куће, у
договору са ученицима у циљу
ефикаснијег коришћења
времена за рад кад коме
одговара, чиме се прилагођава
темпо и начин рада сваком
ученику.
Подела материјала или
мултимедијалних садржаја
потребних за рад електронским
путем.
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Носиоци
активности
(име и презиме)
Координатор
секције, ученици
секције одељења
I1g и I2g

Руководиоци
секције, ученици

Време
реализације
септембар

септембар-мај

Докази
eTwinnig
платформа на
којој ученици
имају своје
налоге, и Гугл
учионица,
мејлови.
блог секције
Блог се налази
на сајту школе,
мени
УЧЕНИЦИ,
подмени
СЕКЦИЈЕ,
ИНФОРМАТИ
ЧКА
СЕКЦИЈА,
https://informati
ckasekcijaprvete

Припрема ученика за
такмичење.
Учешће на on-line такмичењу
"Дабар"

Активност
делимично
остварена због
преласка на онлајн
наставу.

У потпуности
Рад на eTwinning
остварен
пројектима и пројектима у
оквиру
школе где је потребно пружити
информатичко знање (помагање
члановима Парламента,
Вршњачког тима, члановима
других секција... ). Рад на
eTwinning пројекту " G.Ʃ.ℕ. 4ℤ
(Geometric@l Ʃducation ℕetwork
for ℤ)" , у оквиру којег
је обележен Safer Internet
Day 2021 (Сигурност на
интернету).

Наставник доступан кад год му
се ученик обрати on-line.
Припрема за такмичење, израда
задатака постављених на сајту
организатора
Oрганизатори on-line такмичења
"Дабар," kоординатор
секције на основу приступних
кодова
укључује
ученике ученици за време часова
рачунарства и информатике .
Ученици су у сарадњи са
ментором своје радове
поставили на еТwinning
платформу. (припрема ученика за
коришћење веб алата за
прављење лого пројекта, постера,
и кратких филмова, учешћа у
међународним Kahoot квизовима
, креирање онлајн презентација у
Genially- веб алату). Посебна
пажња је посвећена безбедности
на интернету (e-Safety) због
актуелне ситуације ,Ковид-19,
велике употребе технологија у
процесу учења и комуникације
између ученика. Ученици су
поновили основна правила
безбедности на интернету, на
часовима рачунарства и
информатике :
1. да не деле своје личне
податке, ограничавају
приступ налозима
(подешавањем приватно
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Координатор
секције,
организатори online такмичења
"Дабар,"
ученици

октобарновембар

Учесници
међународног
пројекта,
руководиоци
секције, ученици
информатичке
секције,
педагошкопсихолошка
служба.

децембар-март

hnickeskole.wor
dpress.com.
мејл са ранг
листом ученика

Сајт школе,
eTwinnig
платформа на
којој ученици
имају своје
налоге

2.

3.

4.

5.

6.
7.

сти на друштвеним
мрежама).
укључити додатни ниво
заштите којим не
дозвољавају и
ограничавају
апликацијама и
платформама приступ
личним подацима као
што су: фотографијe,
контакти, порукe….
препоруке да
HiperTektTransferProtocol
Secure или https
означавају странице које
гарантују сигурност
претраживања података
преко њих.
како
препознати вршњачко
насиље (Cyberbulling) и
коме пријавити.
правила лепог понашања
на интернету
(Netiquettes), kako
препознати лоше
коментаре, језик мржње
на Интернету .
прекомерна употреба
интернета је такође
опасна по здравље.
разлику између вести,
рекламе, пропаганде,
развијају вештине
медијске писмености
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Надоградња
стеченог знање из
Power Pointа, учење нових веб
алата Genially- како
би се представиле
задате теме из
пројекта у
циљу
популаризације
примене
информатике и
дигиталне
писмености.

У потпуности
остварен

Ученици секције презентују
осталим ученицима рад на тему
сигурности на интернету.
Ученици су у сарадњи са
ментором научили да праве
онлајн презентације у веб алату
Genially на задате теме пројекта "
G.Ʃ.ℕ. 4ℤ (Geometric@l Ʃducation
ℕetwork for ℤ)" и радове
поставили на еТwinning
платформу.

Учесници
међународног
пројекта,
руководиоци
секције, ученици
информатичке
секције,
педагошко
психолошка
служба

Децембар-мај

eTwinnig
платформа на
којој ученици
имају своје
налоге, и Гугл
учионица,
мејлови.

Информатичка секција је почела са радом у септембру месецу, члановима секције је представљен План рада секције за 2020/2021. школску годину.
На часовима рачунарства и информатике приказан је начин рада секције, представљена је eTwinnig платформа на којој су ученици отворили своје
налоге. Начин комуникације ментора и ученика се реализовао онлајн прко Гугл учионице, eTwinnig платформе и мејлова.
Активности секције:
На тему e-Safety или Безбедности на интернету направљене су презентације у веб алату genially на часовима рачунарства и информатике, уз помоћ
чланова секције, као вид пројектне наставе, са материјалом доступним на Twinspacу и као резултат наученог. Изабрана је и најбоља презентација
ученика тима Аљоше Стојановића одељења I1g, која је требала да у себи садржи све горе поменуте елементе( приказане у оквиру табеле) и
представљена је у оквиру Недеље против вршњачког насиља у Првој техничкој школи у сарадњи са педагогом школе Драганом Зарков. Ученичкој
презентацији су присуствовали представници свих одељења првог разреда, у складу са мерама безбедности Ковида-19. Презентација је постављена
на фејсбук страници школе и сајту школе..
-Учестовали у Europe Code Week 2021 и добили сертификат за успешно остварен догађај на часовима информатике.
У реализацији горе поменутих активности учествовали су ученици грађевинске струке: Аљоша Стојановић I1-g, Милица Џудовић I1-g, Ђорђе Рајић
I1-g, Недељковић Матеја I1-g, Неговановић Тамара I1-g, Милутиновић МилицаI1-g, Миленковић Огњен I1-g, Мијаиловић Ивона I1-g, Конатар
Татјана I1-g, Јанићијевић Анђела I1-g, Ђорђевић Мартина I1-g, Грбовић Кристина I1-g, Божовић Нина I1-g, Милосављевић АнастасијаI1-g, Симић
Каја I2-g, Милошевић Александра I2-g. Ментор ученицима у реализацији задатих активности је Марина Николић, наставник математике и
информатике.
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Број одржаних састанака не можемо да утврдимо прецизно, било их је доста због онлајн комуникације. Свако кад је имао потребу да пита везано за
тему рада, комуникација се вршила електронском поштом и другим електронским облицима комуникације и по неколико пута недељно ако се
указивала потреба и више. Ученицима се јако допао тимски и истраживачки рад јер је било такмичарског духа, да сваки рад буде оригиналан на свој
начин. Поред учења ученици су се и лепо дружили(радили су тимски или у пару), развијали позитивну енергију коју су касније преносили и у свом
одељењу и помагали осталим ученицима који су имали потешкоћа у раду. Код ученика се видела велика воља и жеља да ураде нешто другачије.
Глобални утисак наставника је да су сви уживали у раду и да су ученици научили да уче са задовољством и да то своје знање пренесу другим
ученицима, где су показали и вршњачки облик учења.

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Секције Примена ИКТа у математици и свакодневном житоту
Координатор секције и идејни творац: Марина Николић

Активности
Формирана је секција,
договорен термин за рад и
усвојене теме рада.
Популаризација математике и
стварање историјскоматематичке писмености код
ученика

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности
остварен

Није остварено

Начин реализације
Размена мејлова, скајп
адреса, гугл диск. Начин
комуникације он лине,
састанци, у договору са
ученицима.
Није реализовано
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Носиоци активности
(име и презиме)

Време
реализације

Руководиоци секције,
ученици

фебруар

Руководиоци секције,
ученици

/

Докази

Због
епидемиолошке
ситуације није
реализивано

Популаризација
математике на креативан
начин

У потпуности
остварен

Ученици су у сарадњи са
ментором правили своје
моделе од папира, уз
помоћ туторијала који су
се налазили на
Twinspaceу еТwinning
пројеката "G.Ʃ.ℕ. 4ℤ
(Geometric@l Ʃducation
ℕetwork for ℤ)", сваки
ученик је имао свој налог.

Руководиоци секције,
ученици

фебруар

Рачунарски
кабинет број2,
изложени
модели.

Ученици уче основе
GEOGEBRE (посебан акценат
је стављен на одабир стварних
животних ситуација.)
Ученици са наставником
реализују активности у
оквиру међународног
еТwinning пројекат " G.Ʃ.ℕ.
4ℤ (Geometric@l Ʃducation
ℕetwork for ℤ)"
Ученици са наставником
представљају активности
међународног еТwinning
пројеката "G.Ʃ.ℕ. 4ℤ
(Geometric@l Ʃducation
ℕetwork for ℤ)", у оквиру
манифестације "Мај месец
математике".
Презентација везе математике
и уметности, природе и
музике, тј.повезивање
математике са свакодневним
животом.

У потпуности
остварен

Ученици су у сарадњи са
ментором своје радове
поставили на еТwinning
платформу. (креирају у
Geogebri задате
математичке моделе
Sringarta и постављају их
у Twinspace).

Руководиоци секције,
ученици

Март-април

еТwinning
платформа

У потпуности
остварен

Ученици су у сарадњи са
ментором своје радове
поставили на еТwinning
платформу.
Презентовање резултата
рада у оквиру
манифестације "Мај
месец математике"

Руководиоци секције,
ученици

Мај

еТwinning
платформа и сајт
школе
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Секција је почела са радом у другом полугодишту, члановима секције је представљен План рада секције за 2021/2022. школску годину. На часовима
рачунарства и информатике приказан је начин рада секције, представљена је eTwinnig платформа на којој су ученици отворили своје налоге. Начин
комуникације ментора и ученика се реализовао онлајн прко Гугл учионице, eTwinnig платформе и мејлова
У оквиру манифестације Маја месеца математике у Првој техничкој школи одржана je презентација ученика, која је била увод у отварање изложбе
ученичких радова , у кабинету 2 за рачунарство и информатику, посвећену представљању завршеног међународног еТwinnig пројеката "G.Ʃ.ℕ. 4ℤ
" (Geometric@l Ʃducation ℕetwork for ℤ). Реализацију, организацију презентације и изложбе на ову тему je извела професор математике и
информатике Марина Николић заједно са својим ученицима: Симић Каја I2-g, Милошевић Александра I2-g, Божовић Нина I1-g, Грбовић Кристина
I1-g, Ђорђевић Мартина I1-g, Јанићијевић Анђела I1-g, Конатар Татјана I1-g, Мијаиловић Ивона I1-g, Џудовић Милица I1-g . Представљене
активности реализованог пројекта су: математички примери у природи, календар у облику додекаедра, математика у архитектури-грађевине од
прошлости до данас, мостови у свету, модели полиедара, математика у уметности, креирани мостова, String Art, String Art у Geogebri. Ове године, по
први пут је реализован Научни караван у оквиру Маја месеца математике, на простору Силоси Београд у сарадњи са Центром за промоцију науке
Београд и Научним клубом Крагујевац. Осмишљен је као путујући аутобус, који је ученицима, наставницима, омогућио једнодневну посету са циљем
да се подстакне вршњачка едукација, партиципативност, међугенерацијско учење и отворен начин размишљања. 17.05. 2022. године ученици
eTwinning пројекта, заједно са својим ментором, били су награђени једнодневном посетом овом догађају, за свој уложен напор и залагање на
пројекту. Поред учешћа у Математеатру опробали су се у игри “ Тајни агент 314”, возили коцкоцикл, упознали се са процесом настајања видео игара,
опуштали се у рестарт соби математике тишине, забавили у тетрис соби и још доста интересантних активности. Наког овог једнодневног научног
излета ученици су се вратили пуни позитивних утисака, нових знања и са ставом да математика може бити забавна.
Број одржаних састанака не можемо да утврдимо прецизно, било их је доста због онлајн комуникације. Свако кад је имао потребу да пита везано за
тему рада, комуникација се вршила електронском поштом и другим електронским облицима комуникације и по неколико пута недељно ако се
указивала потреба и више. Ученицима се јако допао тимски и истраживачки рад јер је било такмичарског духа, да сваки рад буде оригиналан на свој
начин. Поред учења ученици су се и лепо дружили, развијали позитивну енергију коју су касније преносили и у свом одељењу и помагали осталим
ученицима који су имали потешкоћа у раду. Код ученика се видела велика воља и жеља да ураде нешто другачије. Глобални утисак наставника је
да су сви уживали у раду и да су ученици научили да уче са задовољством и да то своје знање пренесу другим ученицима, где су показали и вршњачки
облик учења.
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА рН клуба
Координатор секције: Татјана Миловановић, Тамара Ускоковић
Процена остварености
циљева реализованих
активности
У потпуности остварен

Разговори са ученицима

Планирање
активности заједно
са ученицима
Упознавање са планом
и
програмом Европске
ноћи
истраживача

У потпуности остварен

Израда плана и динамике

Није остварен због
ограничених могућности
организатора

Обележавање
Светског
дана хране
Обележавање Дана
толеранције

У потпуности остварен

Презентација талената
поводом обележавања
Светосавских дана

У потпуности остварен
циљ

Промоција школе на
Сајму образовања

У потпуности остварен
циљ

Одржавање састанака,
припрема
презентација , огледа и
представљање на
Европској ноћи
истраживача
Одржавање састанака,
припрема
презентација
Одржавање састанака,
припрема производа и
продаја на новогодишњем
базару
Одржавање састанака,
планирање и припрема
презентација , огледа и
представљање поводом
обележавања
Светосавских дана
Одржавање састанака,
планирање и припрема
презентација и
представљање на Сајму
образовања

Активност
Формирање секције

У потпуности остварен

Начин реализације
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Носиоци активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Координатори, одељењске
старешине
Координатори

IX

Записник

IX

Записник

Координатори, ученици

IX

Записник,
фотографије

Координатори, чланови СВ
хемије и прехране, ученици

X

Презентације,
фотографије

Координатори, чланови СВ
хемије и прехране, ученици

XII

Записник,
фотографије

Координатори, ученици

I

Записник;
фотографије

Координатори, чланови СВ
хемије и прехране, ученици

III

Записник;
фотографије

На почетку школске 2021/2022. године сви чланови СВ хемије и прехране су имали задатак да анимирају ученике да се учлане у ПХ клуб. На првом
састанку су координатори секције заједно са помоћним наставницима донели план рада ПХ клуба. Светски дан хране обележен је у просторијама
школе 16.10.2021. године тако што су чланови ПХ клуба заједно са ученицима и наставницима “ХТ” и “П” одсека презентовали своје радове. У
новембру су већ почеле припреме за обележавање Дана толеранције. Тим поводом ученици су правили миришљаве сапуне различитих боја и облика,
медењаке и све производе продавали на новогодишњем базару који је био отворен за све ученике наше школе, родитеље и наставнике, а прикупљена
средства усмерена су у хуманитарне сврхе. Чланови ПХ клуба су такође узели учешће у обележавању Светосавских дана представљајући своје
таленте ученицима наше школе. Том приликом похваљени су чланови секције, ученици IV разреда, и уручене су им књиге и похвале. То су: Христина
Поповић IV-1/ХТ , Душица Радисављевић IV-1/ХТ, Милица Матковић IV-1/ХТ , Емилија Илинчић IV-2/ХТ, Анастасија Вукићевић IV-2/ХТ, Марија
Вукадиновић IV-2/ХТ. Ученици су на Сајму образовања будућим средњошколцима представили смерове који се нуде на хемијском и прехрамбеном
одсеку наше школе.
ПХ клуб је вредно радио и током првог и другог полугодишта школске 2021/2022. године и захваљујући ентузијазму ученика све планиране
активности су успешно реализоване.
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Еколошке секције
Координаторке секције: Крстина Бојовиић

Активност

Упознавање ученика са
формирањем еколошке
секције

Процена
остварености
циљева
Начин реализације
реализованих
активности
У
потпуности Тимски рад
остварен циљ

Месец борбе против болести У
потпуности Тимски рад
зависности
остварен циљ
Уређење школског дворишта

делимично остварен Тимски рад
циљдонација
компаније Адијент
ситинг 20 садница,
домари су посадили
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Носиоци
активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Ученици
координатор
тима

и Септембар
2021.

Записник; План
рада
еколошке
секције

Ученици
координатор
тима
Ученици

и Октобар\Нове
мбар 2021.

Записник; План
рада
еколошке
секције
фотографије

Новембар
2021.

Уређивање паноа школе,
прикупљање материјала и
слика

дрвеће а не ученици
како
је
било
планирано
Није остварен циљ
Тимски рад

Ученици

Новембар
2021.

Није остварен циљ
Држање радионица
ученицима (Стицање знања о
инфекцији ХИВ-ом)

Тимски рад

Ученици,
омладина
ЈАЗАС-а

Децембар
2021.

Обилазак
акваријума
ботаничке баште

Тимски рад

Ученици
професор

и Јануар 2022.

Прављење пирамиде исхране - У потпуности
Биолошки вредна храна
остварен

Тимски рад

Ученици

Фебруар
2022.

Упознавање са врстама чврстог Није остварен
отпада

Тимски рад

Април 2022.

Обележавање Дана биолошке У потпуности
разноврсности
остварен

Тимски рад

Ученици,
Ученички
парламент
Ученици

и Делимично
остварен
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Мај 2022.

Активност није
реализована због
тренутно
неповољне
епидемиолошке
ситуације.
Активност није
реализована јер
ЈАЗАС
није
држао
радионице, због
тренутно
неповољне
епидемиолошке
ситуације.
Активност
je
реализована
одласком
у
акваријум.
Активност
je
реализована
израдом цртежа
на хамеру.
Није
организована
акција у школи.
Информисање о
загађености
градова
кроз
презентације.

Обележавање Светског
животне средине

дана Делимично
Тимски рад
остварен- јер нису
одржана предавања.

Ученици

Јун 2022.

Презентације
које се налазе код
наставника
и
ученика

Састанци су се одржавали по плану и програму који је усвојен на првом састанку.
Неки циљеви у потпуности нису остварени због још увек нестабилне епидемиолошке ситуације. Ученици су све време били ажурни и активни.
Сарадња између ментора и ученика је јако добра што показује досадашњи рад ученика, као и њихова заинтересованост за секцију.
Ученици су предвиђене активности реализовали у оквиру презентација током часова блок наставе, која је раеализована у школи и кроз презентације
које су радили код својих кућа. Као доказ су презентације које се налазе код наставника и ученика.
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА СЕКЦИЈЕ 3д визуелизација
Координатор секције: Душица Антић
Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Формирање секције, група и У потпуности
менторства;
Усвајање годишњег плана
рада секције
Договор око термина састанка;
Задавање радног задатка за
наредни састанак;
Информисање о софтверима;
У потпуности
Презентовање идеја ученика;
Предавања у вези новог
софтвера;
Задавање радног задатка за
наредни састанак;
Показивање нових опција у
Делимично
софтверу;

Начин реализације

Носиоци
активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

30.09.2021.
Разговор са наставницима и Душица Антић
Чланови
“Г”
ученицима и подела задужења;
одсека
Анализирање активности
Разговор са ученицима који су
заинтересовани да се придруже
секцији;

Записник
састанка

Дискусија;
Анализирање;
Презентовање;
Планирање;

Душица Антић
29.10.2021.
Чланови
“Г”
одсека

Фотографија

Дискусија;
Презентовање;

Душица Антић

Ученички радови
у гугл учионици
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30.11.2021.

са

Анализирање радова;
Преправка радова;
Задавање радног задатка за
наредни састанак;
Припрема плаката и цртежа за
дане толеранције
Припрема других производа
по избору ученика;
Задавање радног задатка за
наредни састанак;
Припрема плаката и цртежа за
светосавске дане;
Поставка изложбе;
Задавање радног задатка за
наредни састанак;
Разно Планирање и
реализација у виду
презентације талената
поводом обележавања
светосавских дана
Планирање и реализација у
виду презентације школе на
Сајму образовања
Задавање радног задатка за
наредни састанак;
Рендеровање идеје;
Коначна реализација;
Задавање радног задатка за
наредни састанак;
Презентовање идеје на
плакату;
Презентовање идеје у виду
анимације;

Саветовање
ученицима;

и

разговор

са Чланови
одсека

“Г”

У потпуности

Одржавање састанака, секција;
Душица Антић
14.12.2021.
Припрема
цртежа
и Чланови
“Г”
представљање на паноу;
одсека

Ученички
послати на мејл

у потпуности

Разговори са ученицима;
Постављање плаката;

Душица Антић
Чланови “Г”
одсека

24.01.2022.

Записник са
састанка

у потпуности

Одржавање састанака;
Припрема презентација;
Представљање школе на Сајму
образовања

Душица Антић
Чланови “Г”
одсека

23.02.2022.

Записник са
састанка

у потпуности

Дискусија;
Рад на рачунару;

Душица Антић
Чланови “Г”
одсека

31.03.2022.

Ученички радови
у гугл учионици

у потпуности

Презентовање;
Дискусија;

Душица Антић
Чланови “Г”
одсека

11.04.2022.

Фотографија
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Припрема плаката и цртежа за
дане породице
Припрема других производа
по избору ученика;
Задавање радног задатка за
наредни састанак;
Сумирање резултата;
Изложба ученичких радова;

није остварено

-

Душица Антић
Чланови “Г”
одсека

-

-

није остварено

-

Душица Антић
Чланови “Г”
одсека

-

-

Први састанак:
Одржао се 30.09.2021. године у школи са сваким одељењем посебно. Пријавило се 20 ученика, а у односу на епидемиолошку ситуацију, састанци ће
се одржавати онлајн по потреби. Предавања на тему 3Д визуелизације ће ментор слати у гугл учионицу, као и додатни материјал. Преправке радова
и даље усмеравање ће ментор организовати у школи са сваким тимом посебно.
Други састанак:
Одржао се 28.10.2020. године у школи са одабраним тимовима засебно по одељењима. Ученици су одабрали са ким ће радити у групи и ком ће се
задатку посветити. Ментор је организовао групе по двоје ученика. Ученици ће припремати радове за дане толеранције. Свака група је добила задатак
да уради основу куће или стана у облику одређеног слова (слово Т, слово О, слово Л итд).
Трећи састанак:
Одржао се 30.11.2021. године. Ученици су слали фотографије ментору, као и своје почетне радове. Али није свака група успела да заврши свој задатак
до краја, из тог ралога је делимично остварен циљ. Ученицима је потребно више времена да савладају нови програм поред обавеза које имају у
школи.
Четврти састанак:
Одржао се 14.12.2021. године онлајн. Ученици су презентовали своје радове на паноу који је изложен у холу школе. Уз помоћ ментора, цртежи су
уређени у програму фотошоп и изрезани по облицима.
Пети и шести састанак:
Одржали су се са свим одељењима заједно. Планирана је презентација у оквиру секције која је успешно обављена.
Седми састанак:
Одржао се онлајн са одабраним тимовима засебно по одељењима. Ученици су успешно савладали нове програме.
Осми састанак:
Одржао се у школи са одабраним тимовима засебно по одељењима. Ученици су излагали своје презентације испред групе и ментора. Ученици су
успешно савладали нови програм.
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Девети и десети састанак:
Ученици нису стигли да заврше своје радове до краја, нити су успели да припреме плакате.
Закључак:
Састанци су се одржавали по плану и програму који је усвојен на првом састанку. Планом је делимично остварен циљ који је планиран на крају
другог полугодишта из разлога што је школска година скраћена и ученици нису имали довољно времена да се посвете својим задацима на крају
школске године. Ученици су све време били ажурни и активни. Сарадња између ментора и ученика је јако добра што показује досадашњи рад
ученика, као и њихова заинтересованост за секцију
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Ликовне секције
Координатор сексције: Татјана Радоњић Мојсиловић
Чланови секције били су ангажовани у изради сценографије за светосавску представу.
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Шаховске секције
Координатор секције: Бојана Поповић и Данијела Петреш Гајић
Секција није оформљена.
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА музичке секције
Координатор секције: Александар Пантовић
Активност

Окупљање
заинтересованих
ученика и ученика
који су учествовали
у секцији у првом
полугођу

Процена остварености
циљева реализованих
активности

Активност остварена

Начин реализације

У просторији свечане сале
ученици се договорили о
слободним терминима
за увежбавање и
окупљање, о доступним
инструментима и
могућностима доношења
својих инструмената на
секцију.
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Носиоци
активности
(име и презиме)

Марко Куевић
Никола Ковачевић
Лука Миленковић

Време
реализације

фебруар

Докази

фотографије

Увежбавање песама
на гитари

Активност остварена

Упознавање ученика
са традиционалним
српским
инструментима

Активност остварена

Ученици заједно са
професором бирали и
припремали пригодне
песме за потенцијалне
догађаје
Разговор о старим, српским
епским и лирским песмама
које су се изводиле на
гуслама.

Марко Кучевић

март-април

Никола Ковачевић

април-мај

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА Спортских секција
Координатор секције: Срђан Убавкић
Активност

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
Стрељаштво У потпуности
Кошарка
У потпуности

Начин реализације

Носиоци
активности
(име и презиме)

Тренинзи,Такмичења
Тренинзи,Такмичења

Живадин Ерић
Зоран Гавриловић

Септембар-Јануар
Септенбар-Мај

ПехарДипломе,Медаље,
Пехар,Дипломе,Медаље

Одбојка

У потпуности

Тренинзи,Такмичења

Срђан Убавкић

Септенбар-Мај

Пехар,Дипломе,Медаље

Фудбал

У потпуности

Тренинзи,Такмичења

Живадин Ерић

Септембар-Мај

Пехар,Дипломе,Медаље,

Баскет 3-3
Рукомет
Стони тенис

У потпуности
У потпуности
У потпуности

Тренинзи,Такмичења
Тренинзи,Такмичења
Тренинзи,Такмичења

Зоран Гавриловић
Срђан Убавкић
Срђан Убавкић

Септенбар-Мај
Септенбар-Мај
Септенбар-Децембар

Дипломе,Медаље
Пехар,Дипломе,Медаље
Дипломе,Медаље

Пливање

У потпуности

Тренинзи,Такмичења

Томислав Јовановић

Септембар-Јануар

Дипломе,Медаље,

Атлетика

Делимично

Тренинзи,Такмичења

Срђан Убавкић

Септенбар-Мај

Секција
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Време реализације

Докази

Сумирани су веома успешни резултати у току ове школске године. Стрелци, кошаркаши су освојили прва места. Одбојкаши, рукометаши,
стонотенисери су освојили друго место. Одбојкашице су освојиле друго место на општинском,а фудбалери и рукометашице су освојили треће место.
Пливачи су били најуспешнији код средњих школа са 5 медаља и то: 2 златне, 2 сребрне и 1 бронзаном медаљом.Треба напоменути да смо на сваком
такмичењу освојили пехар тј. да смо били међу прве три екипе.Стрелци 20.12.2021.године су учествовали на државном првенству и освојили седмо
место. Атлетика- омладинке треће место на општинском а омладинци прво на општинском и треће на међуокружном такмичењу. У кошарци
омладинци су освојили прво место на општинском и трће на међуокружном првенству. Треба напоменути да су сва такмичења под ингеренцијом
Савеза за школски спорт Србије и града Крагујевца. Ове године су одржана већина такмичења која су предвиђена за целу школску годину и календар
рада је нам је то омогућио. Што се тиче секција наилазили смо на разне проблеме почев од усклађивања термина са ученицима, правдања часова
ученицима иако су те дане представљали школу и били са својим наставницима на такмичењима и тренинзима (уреду је да буду записани али ти
изостанци не би требало да им се воде. Ес дневник то не препознаје, немогућност да сваком ученику напишемо напомену где је био тај дан или час
јер не предајемо свим ученицима и онда морамо да обавештавамо разредне старешине.) Неразумевање предметних професора за те исте ученике
који представљају школу па се дешава да их одмах након такмичења пропитују и даје им недовољне оцене. Администрација око такмичења је такође
један од проблема као и сагласности родитеља за учешће њихове деце на такмичењима. Подсећам да сем организације такмичења у оквиру школе
нисмо у обавези да водимо децу на даља такмићења, како је то један од видова промоције школе ми то и даље радимо на уштрб свог слободног
времена, а то време подразумева припрему, одласке и у већини случаја вишедневно такмичење. Оно чиме се највише поносимо је број ученика који
је учествовао на овим такмичењима а то је 106 ученика, ако се зна да је остало још Атлетско такмичење тај број ће нарасти на 126 ученка а то је
стварно импозантан број ученика који су узели учешће у такмичењима 2021-22 године. Ове године за спортисте школе проглашени су Младен
Симоновић 4.5.е због запажених резултата у атлетици и кошарци и Милица Џудовић 1.1.е због остварених резултата у атлетици. Светосавску награду
за спорт понели су Глишовић Данило 4.5.е и Теодора Катанић 2.2.хт. Све у свему може се рећи да смо веома задовољни учињеним.
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА





Евалуација рада Ученичког парламента
Евалуација рада Вршњачког тима
Евалуација рада Подружнице Црвеног крста
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Евалуација рада Ученичког парламента
Ментори: Владимир Чабрић, Велимир Дуканац, Ана Милинић Петровић
Извештава: Милош Миладиновић, председник парламента

Активност

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности

Начин реализације

Конституисање
скупштине
Ученичког
парламента
Избор председника и У потпуности
Владе парламента

Обавештавање чланова
о првом састанку и
дневном реду
Организација састанка у
просторијама школе

Информисање
У потпуности
парламентараца о раду
школе

Предавање на састанку

Предавање о трговини У потпуности
људима ( непланирано)

Семинар

Хуманитарна акција за У потпуности
Анђелу Милошковић
Први састанак
парламента

владе У потпуности

Донација USAID

У потпуности

Други састанак владе У потпуности
парламента
Гласање
за
пројекат У потпуности
USAID

Носиоци активности
(име и презиме)
Милош Миладиновић
Координатори
парламента
Милош Миладиновић
Координатори
парламента
Милош Миладиновић
Координатори
парламента

Ирина Скендеровић и
Јована
Војиновић
(Црвени крст)
Прикупљање
Милош Миладиновић
финансијских средстава Координатори
(49.840 динара)
парламента
Састанак
Милош Миладиновић
Координатори
парламента
Састанак
Leopold Rolinger
Састанак чланова владе Милош Миладиновић
парламента
Анкета
Милош Миладиновић
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Време
реализације

Докази

Септембар
године.

2021. Поруке у вибер
групи и обавештење.

Септембар
године..

2021. Записник са састанка

16.09.2021

Поруке
групи.

у

вибер

Од 25. До 26. Слике и записник са
Септембра 2021.
предавања
1.10.2021

Записник

20.9.2021.

Записник са састанка

18.10.2021.

Записник са састанка

20.10.2021.

Записник са састанка

29.11.2021.

Фотографије
извештај

и

Хуманитарна акција за У потпуности
Андреја Милекића

Прикупљање средстава Милош Миладиновић
(102.000 динара)

17.11.2021.

Записник

Хуманитарна акција
Прикупљање пакетића

У потпуности

Прикупљање
грицкалица за пакетиће

Милош Миладиновић
Владимир Чабрић

27.12.2021.

Фотографије и слике

Добровољно давање крви

У потпуности

Акција

Матуранти школе

Мај 2022

Организовање
журки У потпуности
поводом
завршетка
школовања матураната

Журке

Матуранти

Јун 2022

Фотографије
извештај
Фотографије
извештај

и
и

1. По плану је (20.9.2021.) одржан први састанак владе парламента у саставу чланова који су одабрани на првом састанку парламента .
Влада парламента је:
-прешла свих 15 тачака плана за школску 2021/22.
-покренула питање уређења школског дворишта
-предлог за прикупљање старе хартије чији ће новац бити дониран у хуманитарне сврхе или у уређење дворишта .
2. Другу годину за редом Америчка ораганизација USAID донира 500.000 динара нашој школи који ученички парламент распоређује онако како
сматра да је потребно . (18.10.2021)
3.
Други састанак владе парламента одржан је 20.10.2021. године, на састанку усвојени су предлози који ће бити реализовани
донацијом од USAID-a. Усвојени су следећи предлози: теретана на отвореном, школски разглас, уређење атријума
4. 29.11.2021. године одржано је гласање за пројекат који ће се реализовати у нашој школи помоћу организације USAID . Од укупно 1236
ученика Прве техничке школе, у анкети је учествовало 850 ученика.
• За изградњу и постављање „Теретане на отвореном“ гласао је 671 ученик.
• За поправку „Школског разгласа“ гласало је 29 ученика.
• За уређење „Атријума школе“ гласало је 150 ученика.
5. Услед скока на главу у базен, за време летњег распуста, ученик Андреј Миликић задобио је тешке повреде кичме. Ученички парламент како
би му помогао у лечењу прикупио је 102.000 динара.
6. Ученици прве техничке школе су у организацији ђачког парламента (27.12.2021) године прикупили грицкалице за прављење новогодишњих
пакетића:
-дому за незбринуту децу ,,Књегиња Љубица “ донирано је 25 пакетића
-вртићу ,,Колибри” донирано је 5 пакетића
-ученицима наше школе донирано је 8 пакетића
-црвеном крсту донирано је 7 пакетића
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Евалуација рада Вршњачког тима
Ментори: Драгана Зарков и Бојана Поповић, Подносилац извештаја: Драгана Зарков

Активност
Одабир чланова ВТ-а на основу
изјашњавања о интересовањима ученика.
Избор руководства ВТ-а (председник,
потпредседник и записничар). Доношење
и усвајање плана рада. Испитивање
интересовања чланова ВТ за различите
активности и улоге у тиму (вршњачка
едукације, организација.)
Тим билдинг

Процена
остварености
циљева
реализовани
х активности
Делимично
реализован
циљ

Није
реализовано
Није
реализовано

Едукација чланова ВТ-а
(поводом 18.10. – Светски дан борбе
против трговине људима)
Едукација чланова ВТ-а
У
(Обележавање светског дана менталног
потпуности
здравља
реализован
10.10.2021.)
циљ
Мотивисање ученика за учешће у раду Није
секција које му највише одговарају и да реализовано
представи себе и своје таленте током
школовања

Начин реализације

Носиоци активности

Време
реализације

Докази

Састанак
Договор
Анкетирање

Ментори
ВТ
одељењске старешине
и чланови ВТ

IX

записник са
састанка

Радионица

Ментори ВТ

X

-

Радионица

Црвени крст

X

-

Радионица

Сањња
Стојановић,
Удружење студената са
хендикепом

X

фотографије
,
спискови
ученика
-

Анализа
одговора
ученика.
Усмеравање ученика на
одабране секције.
Праћење постигнућа
Договор о организацији Дана лепих Реализовано
Подела задужења
порука
на другачији Одређивање
временске
начин
динамике и потребних
материјала
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Чланови стручног већа, IX
одељењске старешине. Према плану
Руководиоци секција
рада секција
СТИО
Чланови ВТ, ментори,
XI
Тим за заштиту од ДНЗЗ

фотографије
са
радионицеа,
извештаји о
облежавању

Дана
толеранције
Дани
толеранције
2021
Обука чланова ВТ-а за реализацију Није
радионице ученицима који постижу реализовано
слабији школски успех

Радионица ,,Научимо да Ментори ВТ
учимо“

XI

Договор и прављење плана о реализацији
радионице о стиловима и техникама
учења, ученицима који постижу слабији
школски успех
Oбука ученик у складу са планираним
програмским садржајима Јазас-а
(превенција насиља у партнерским
односима)
Анализа видео садржаја (о облицима
насиља,
реаговању
на
насиље,
функционисању унутрашње заштитне
мреже)

Није
реализовано

Презентација
научених Обучени чланови ВТ и
садржаја
са
обуке ментори ВТ
,,Научимо да учимо“

Након I и II
клас.
периода

Није
реализовано

Присуство

XII

Обучени чланови ВТ-а презентују
материјале које ће реализовати на ЧОС-у,
на тему одговорног поступања у
ситуацијама насиља
Договор о начинима промовисања
Светосавских дана
Договор о начинима обележавања
Међунарадног
дана
превенције
вршњачког насиља (27.фебруар)

биће
реализовано у
другом
полугодишту
Није
реализовано
У потпуности
релизовано

Омладина
Јазас-а

Гледање видео материјала Ментори ВТ
биће
за
превенцију
реализовано у (кратки филм). Дискусија Тим
насиља.
другом
полугодишту
Креирање
презентација

XII

садржаја, Чланови ВТ, ментори

Подела задужења

Чланови ВТ

I

Договор подела задужења

Чланови ВТ

II

Вршњачки тим
Ментор ВТ-а
Тим за заштиту од ДНЗЗ

I, VI

***Кроз давање полугодишњег извештаја У потпуности Дискусија
о раду ВТ-а, размарта се ефикасност релизовано
рада, дају сугестије и похвале
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Недеља
против
вршњачког
насиља
2022
полугодиш

Договор о одласку на позоришне сусрете
ученика средњих школа
Договор о садржају инструмента за
испитивање информисаности и ставова
ученика, наставника и родитеља о
питањима везаним за безб. ученика и
одраслих у школи
Договор о организацији и реализацији
активности поводом Дана породице

Није
реализовано
У потпуности
релизовано

Посета
позоришту
,,Јоаким Вујић“
Договор око елемената
које треба да садржи
инструмент.
Начин
дистрибуције и обраде
података. Анкетирање
У потпуности Превентивне, едукативне,
релизовано
креативне радионице и
спортске активности у
којима су учешће узели
ученици,
њихови
родитељи и професори.
Анализа извештаја и извештавање о раду У потпуности Подношење
извештаја
Вршњачког тима
релизовано
директору, Педагошком
колегијуму,
Наставничком
већу,
Савету
родитеља
и
Школском одбору

-

њи извештај
о раду ВТ-а
-

III, IV

анкета

Чланови
тима
за
заштиту од ДНЗЗ,
пред. настав. родитељи,
ВТ,
pH клуб, секције

V

Дани
породице
2022

Вршњачки тим
Ментор ВТ-а
Тим за заштиту од ДНЗЗ

VIII

Записници са
ПК, НВ, СР,
ШО
Извештај о
реализацији
ГПРШ

Ментори
ВТ-а,
Вршњачки тим
Тим за заштиту од ДНЗЗ
Вршњачки тим

***Приоритети из РПШ
Због дугог одсуства психолога, другог ментора и преласка на онлајн наставу, није било могуће организовати обуке планиране у новембру и децембру.
Разлог великог броја нереализованих активности је пораст броја ситуација вршњачког насиља које је померило фокус са превенције на интервенцију
и самим тим промену у приоритима рада педагога и психолога. Свакако чланови ВТ су учествовали у активностима облежавања Дани толеранције
2021, Недеља против вршњачког насиља 2022, Дани породице 2022.
Током априла, десет наших ученика је у пратњи педагога, похађало дводневну обуку у оквиру пројекта МУП-а ,,Оснаживање представника младих
и полиције у области превенције малолетничког криминала“. Чланови ВТ-а су постали вршњачки едукатори у овој области за следећу школку годину.
Више на линку: Обука вршњачког тима 2022
Реализован развојни циљ: ***Развијање социјалних вештина код ученика који се односи на повећање нивоа толеранције и солидарности код
ученика и професора (16. новембар – Међународни Дан толеранције).
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Евалуација рада Подружнице Црвеног крста
Координатор: Владимир Чабрић
Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Семинар за обуку У потпуности
едукатора
у
програму превенције
трговине људима
Како да сачувамо
наш
града
од
загађења
Обележавање
светског дана борбе
против сиде
Људска
права,
забрана
дискриминације
и
родна равноправност
Стратегија за младе
града Крагујевца
Прикупљање
пакетића

Носиоци
активности
(име и презиме)

Начин реализације

Време реализације

У потпуности

Скуп, трибина

25-26. 09. 2021
Магдалена
Стојановић,
други
разред
Ирина Скендеровић,
први разред.
Милош Миладиновић 15. 10. 2021.

У потпуности

Представа „ Ко нема у
вугла,
гугла“
у
позоришту
Фокус
група,
предавање, трибина

Владимир
Чабрић, 28. 10. 2021.
професори српског
језика
Милица Ђурђевић
02. 11. 2021.
Јелена Живковић

У потпуности

У потпуности
У потпуности

Добровољно давање У потпуности
крви

Семинар, предавања

Фокус
предавање
Акције
Акција

група, МилицаМиладиновић 10. 11. 2021.
Звездан Бојовић
Представници
Последња недеља децембра
парламента
Матуранти
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Прва недеља маја

Докази

Слике,
извештаји

Слике
Слике,
извештаји
Слике,
извештај
Слике,
извештаји
Слике,
извештаји
Слике
извештај

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
Осим редовне, изборне наставе и осталих облика образовно-васпитног рада са ученицима, школа остварује и посебне програме из свих области
живота и рада, почев од социјалне и здравствене заштите ученика и безбедности на раду запослених; преко заштите од насиља и дискриминације,
инклузивног образовања, сарадње са другим актерима и циљним групама; до програма професионалне оријентације, културних активности, интерног
и екстерног маркетинга и друго.
За све програме евалуирани су акциони планови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Евалуација заштите деце од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања.
Евалуација инклузивног образовање.
Евалуација програма професионалне оријентације.
Евалуација програма културних и друштвених активности.
Евалуација излета, екскурзија и наставе у природи.
Евалуација програма заштите животне средине.
Евалуација програма социјалне заштите ученика.
Евалуација програма здравствене заштите ученика.
Евалуација програма сарадње са породицом.
Евалуација програма сарадње са локалном самоуправом.
Евалуација програма за представљање рада школе.
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Евалуација програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Подносилац извештаја: Драгана Зарков

Очекивани
резултати

Активности

Извршена анализа
стања безбедности

Анализа стања
безбедности

Превентивне мере
и активности као
део свакодневног
живота и рада
установе

Реализација
активности на
свим нивоима

Ученици су
упознати са
постојањем
унутрашње
заштитне мреже,
могућношћу
тражења подршке
и помоћи од Тима

Упознавање
ученика са
Правилником о
протоколу
поступања у
установи у
одговору на НЗЗ,
Правилник о

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности
остварен циљ

У потпуности
остварен циљ

У потпуности
остварен циљ

Начин
реализације
Анкетирање ученика,
наставника и родитеља
преко Google forms
(ослањајући се на
стандарде и индикаторе
квалитета који се односе
на безбедност)
Уграђивање
превентивних активности
у теме за ЧОС, у теме за
родитељске састанке,
УП, ВТ, Црвени крст,
стручних већа и тимова
за подршку ученицима
Кроз наставне предмете

Носиоци
активности

XII
Тим за заштиту
од
дискриминације, VI
насиља,
злостављања и
занемаривња

Руководиоци
секција,
председници
СВ,
координатори
тимова, од.
старешине,
ментори уч.
организ. педагог
и психолог,
предм.
наставници
Координатор Тима шаље Координатор
материјале (правилнике, тима
Одељењске
процедуре, шеме)
старешине
одељењским
старешинама; Одељ.
старешине на ЧОС-у
презентују правилнике и
приближава им њихов
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Време
реализације

активности су
планиране
ГПРШ
15.9.2021.
реализација по
плану рада

1.9.2021.
педагог је
послала свим
одељењским
старешинама
пакет
материјала,
процедура и

Докази
-

ГПРШ: предлог тема
за ЧОС, есДневник
(евиденције ЧОС-а,
наставних предмета,
Записници са
родитељских
састанака),
Евиденција тимова
за подршку
ученицима
мејл комуникације
есДневик
(евиденције ЧОС-а)

поступању
установе у случају
сумње или
утврђеног
дискриминаторног
понашања и
вређања угледа,
части или
достојанства
личности и
Правилником о
васп.- дисц.и
материјалној
одговорности уч. у
Првој техничкој
школи
Родитељи су
Договор о
упознати са
начинима и
постојањем
динамици
унутрашње зашт.
упознавања
мреже, могућношћу родитеља са
тражења подршке и Правилником о
помоћи од Тима за протоколу
заштиту и
поступања у
корацима који се
установи у
предузимају у
одговору на НЗЗ,
ситуацијама ДНЗЗ Правилник о
или сумње на исте поступању
установе у случају
сумње или
утврђеног
дискриминаторног
понашања и
вређања угледа,
части или
за заштиту и
корацима који се
предузимају у
ситуацијама ДНЗЗ
или сумње на исте

правилника са
којим су
упознали
ученике на
ЧОС-у и

садржај (предавање,
презентација,
радионица); упознаје
ученике са постојањем
Тима и упућује их на сајт
школе за више
информација;
Заштита – правни оквир
Заштита – корисни
линкови и материјали

У потпуности
остварен циљ

Координатор Тима шаље
материјале (правилнике,
процедуре, шеме) од.
старешинама;
На разредном већу се
појашњавају материјали;
Одељењске старешине на
првом родитељском
састанку, упознају
родитеље са послатим
материјалом; постојањем
Тима и упућују родитеље
на сајт школе за више
информација;
Заштита – правни оквир
Заштита – корисни
линкови и материјали
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Координатор
тима
Одељењске
старешине

1.9.2021.
педагог је
послала свим
одељењским
старешинама
пакет
материјала,
процедура и
правилника са
којим су
упознали
родитеље на
родитељским
састанцима
7.9.2021.
на састанку су
руководиоци
разредних већа
упознати са

мејл комуникација
есДневик
(Записници са
родитељских
састанака)

достојанства
личности и
Правилником о
васп.-дисц. и
материјалној
одговорности уч. у
Првој техничкој
школи
Договор о начину
Ученици,
обавештавања
запослени и
запослених,
родитељи су
родитеља и
информисани о
ученика о
планираним
програму заштите
активностима и
и надлежностима
могућности
тражења подршке и Тима за заштиту
помоћи од Тима за
заштиту

Подстицање и
оспособљавање
ученика за активно
учествовање у раду
одељењске
заједнице, УП-а,
ШО и стручних
органа школе
Појачан васпитни
рад ради развијања
самоодговорног и
друшт. одг.
понашања

Формирање
вршњачког тима,
Ученичког
парламента.
Делегирање
представника за
ШО (на састанку
УП-а)
Избор активности
и мера у складу са
потребама ученика
и учињеном
повредом

начином
присупања
материјалима
на сајту школе

У потпуности
остварен циљ

Запосленима послати
програм заштите
(саставни део ГПРШ);
Одељењски старешина
обавештава ученике и
родитеље свог одељења

координатор
тима
одељењске
старешине

У потпуности
остварен циљ

Одељењски
Одабир по два
представника из сваког старешина
одељења од 1. до 4.
разреда на ЧОС-у за ВТ и
УП

У потпуности
остварен циљ

У договору са учеником, Одељењски
родитељима, по потреби старшина
са пп службом (зависи од
повреде)
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1.9.2021.
педагог је
послала
материјлае
одељењским
старешинама,
15.9.2021. су
сви запослени
добили на мејл
ГПРШ з
ашколску
2021/22.
годину
у току прве
две недеље
септембра

мејл комуникација

по потреби
током године

евиденција
одељењских
старешина,
извештаји о
појачаном васпитном
раду, уговори о

списак пријављених
ученика, есДневник

Рано препознавање Израда социјалне
ризика од ДНЗЗ
карте ученика;
тематски ЧОС;
разговори са
ученицима

У потпуности
остварен циљ

Одељењски старешина
попуњава/ажурира и
прослеђује психологу;
према предлогу тема за
ЧОС; индивидуални и
групни разговори са
ученицима

Одељењски
старшина
Предметни
наставници,
педагог,
психолог

Предлагање мера
за унапређивање
превенције и
заштите од ДНЗЗ

У потпуности
остварен циљ

Израда оперативног
плана заштите и рад са
учесницима у
образовању који трпе,
чине или сведоче
дискриминаторно и
насилничко понашање

Тим за заштиту
од ДНЗЗ,
тимови за
подршку, од.
стар. Стручна
служба

У потпуности
остварен циљ

Евидентирање свих
облика насилног и
дискриминаторног
понашања, доношење
ОПЗ-а (за 2. и 3. ниво),
праћење ефеката мера

Сви запослени
(пријава)
Тим за заштиту
од ДНЗЗ, од.
старешина

Урађени опер.
планови заштите за
све учеснике у
ситуацијма
дискрим. понашања
и насиља 2. и 3.
нивоа (жртве, свед.
почин.)

Праћење,
вредновање и
извештавање
органа установе о
остваривању и

Прикупљање
података
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социјалне
карте су
одељењске
старешине
попуњавале
током
септембра,
разговори се
реализују
током школске
године
по потреби
током године

током године

понашању,
евиденција пп
службе и Тима за
заштиту од ДНЗЗ
попуњене социјалне
карте
есДневик
(евиденције ЧОС-а),
евиденција педагога
и психолога

оперативни планови
заштите,
извештаји о
реализацији ОПЗ-а,
евиденције
одељењских
старешина,
евиденција педагога
и психолога
индивидуални ОПЗа, ОПЗ за цела
одељења, ОПЗ за
целу школу (43
одељења)
евиденција Тима за
заштиту од ДНЗЗ,
записници са
састанака

праћењу ефеката
заштите
Родитељи су
укључени у
планирање мера и
спровођ.
активности за
спречавање и
сузбијање ДНЗЗ
Израђени
индивидуални
планови заштите
ученика

Укључивање
родитеља у
планирање мера и
спровођење
активности за
спречавање и
сузбијање ДНЗЗ

Избор активности
и мера у складу са
потребама ученика
и учињеном
повредом
Сарадња
Сарадња са Тима
саветодавних и
за заштиту од НЗЗ
стручних органа
са СТИО, са
Тимом за пружање
подршке
ученицима,
стручним већима и
секцијама
Редовно се води
Евидентирање у
књига дежурства у
вези са
нарушавањем реда, коју се бележе све
активности у вези
направљен
распоред дежурства са нарушавањем
реда у школи и шк.
наставника
дворишту
***Међусекторска Одабир теме и
договор о
сарадња.
динамици и
Правовремено
организовању
реаговање ради
предавања,

У потпуности
остварен циљ

Заједнички разговор,
анализа, дискусија,
Израда плана
Праћење реализације
Заједничка евалуација

Директор
школе,
одељењске
старешине

током године

У потпуности
остварен циљ

Појачан васп. рад који је
примерен
специфичностима
установе и у најбољем
интересу ученика
Планирање, организација
и релизација заједничких
активности

Од. старешина,
педагог, Тим за
заштиту од
ДНЗЗ

током године

Координатори
тимова,
преседници
стручних већа,
руководиоци
секција

по потреби
током године

евиденција тимова –
записници

У потпуности
остварен циљ

оперативни планови
заштите,
извештаји о
реализацији ОПЗ-а,
есДневик
(Записници са
родитељских
састанака),
индивидуални
планови заштите
ученика, извештаји о
реализацији ОПЗ-а

У потпуности
остварен циљ

Организовано је
Дежурни
дежурство наставника по наставници
спратовима и дворишту
школе

Током године

списак дежурних
наставника
књига дежурства

У потпуности
остварен циљ

Контатирање сарадника и Тим за заштиту
договор о теми, циљној
групи, динамици.... (нпр.
Удружење студената са
хендикепом1, ИЗЈЗ,

Током године

списак присутних,
фотографије,
извештаји
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пружање подршке трибине,
саветовања
ученицима
(нпр. опасности
неконтролисане
употребе
интернета и
друштвених
мрежа, ментално
здравље...)
Обележавања Дана
Организација
толеранције
посебних
активности за
запослене, ученике
и родитеље, које су
усмерене на прев. Облежавање Дана
ДНЗЗ
породице
Обележавање
Недеље против
вршњачког насиља
и Дана безбедног
интернета
Облежевање
Светосавских дана
Богаћење школске Одабир литературе
библиотеке
на тему ненасилног
едукативним
решавање сукоба и
књигама
популаризовање
читања књига
Учествовање у
Унапређивање
обукама и
компетенција за
пројектима за
превенцију и
развијање
интервенцију у
компетенција
ситуацијама
дискриминаторног запослених
понашања, насиља, потребних за

Саветовалиште за брак и
породицу, МУП2, ЦСУ,
ШУ, Дом здравља и сл.)

Обука вршњачког
тима 2022
Недеља против
вршњачког насиља
2022

У потпуности
остварен циљ

У потпуности
остварен циљ
У потпуности
остварен циљ

Укључивање родитеља у
обележ. Дана
толеранције, породице и
сл. У складу са
програмом: радионице,
трибине, спортске
активности, предавања,
конкурси... Промоција
уч. талената (зависи од
епидем. ситуације и
модела обр. васп. рада);

У потпуности
остварен циљ
Није реализовано Набавка књига за
школску библиотеку

У потпуности
остварен циљ

Договор о релизацији
стручног усавршавања у
установи из области
превенције насиља и
дискриминаторног
понашања (непосредно,
преко Moodle...)
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X

фб страна школе и
сајт школе
Дани толеранције
2021

V

Дани породице 2022

II

Недеља против
вршњачког насиља
2022

I

фотографије

Библиотекар
Одељењске
старешине

Током године

-

Координатор и
чланови Тима за
заштиту
Тим за
професионални
развој
запослених

Током године

Дани толеранције
2021
(обука одељењских
старешина)
мејл запосленима о
упућивању на
платформу

Тим за заштиту,
Председници
СВ
Руководиоци
секција

злостављања и
занемаривања

Прикупљена
новчане помоћи за
финансијски
угрожене ученике
наше школе

превенцију и
интервенцију у
ситуацијама
дискриминаторног
понашања, насиља,
злостављања и
занемаривања
Организовање
хуманитарних
акција

У потпуности
реализован циљ

Хоризонтална размена
наученог на обукама.
Упућивање на
националну платформу
https://cuvamte.gov.rs/
(онлајн обуке за
запослене)
Прикупљање помоћи по
одељењима

https://cuvamte.gov.rs/
5 чланова колектива
је било на обуци ,,Да
нам
антидискриминација
буде инспирација“
Ученички
парламент,
Одељењске
старешине

децембар
(завршне
активности у
оквиру Дана
Толеранције)

уплатница и
извештаји са
хуманитарне акције

Удружење студената са хендикепом1-реализовало је радионице и предавања за ученике и наставнике пратећи календар обележавања значајних
датума: 05.10.-Међународни дан дислексије и церебралне парализе, 10.10. - Обележавање светског дана менталног здравља; 2.4. - Светски дан особа
са аутизмом; МУП2 је реализовао пројекат „Оснаживање представника младих у области превенције малолетничког криминала“.

Интервентне активности су реализоване према Правилнику о поступању унутар установе у одговору на насиља, злоставање и занемаривање,
односно у ситуацијама када се јавља дискриминаторно понашање, насиље, злостављање и занемаривање у установама а у складу са циљевима у
интервенције:
1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама дискриминаторног понашања и насиља,
2. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима дискриминаторног понашања инасиља,
3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости дискриминаторног понашања и насиља и процењивање ефикасности програма
заштите,
4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученика у заједницу вршњака и живот установе,
5. Саветодавни рад са ученицима који трпе дискриминаторно понашање и насиље, који га врше и који су посматрачи
дискриминаторног понашања и насиља.
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Интервентне активности
Интервентни део тима чине: директор, помоћници директора, стручне сараднице, секретар, школски полицајац и одељењски старешина
одељења у којем су ученици починиоци, жртве, сведоци.
Р.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

Циљ

Проверавање сумње или
откривање
дискриминаторног
понашања, насиља,
злостављања и
занемаривања

Заустављање ДНЗЗ.
Смиривање ученика и
процена нивоа ризика
Обавештавање родитеља;
пружање прве помоћи;
позивање лекарске помоћи;
обавештавање полиције и
Центра за социјални рад
Идентификација
конфликтног проблема
Консултације у установи:
проверавање сумње или
откривање ДНЗЗ

Област ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Процена
Активности и начин
остварености циљева
реализованих
активности
У потпуности
Сазнање о насиљу опажањем
реализован циљ
(препознавањем спољашњих знакова) или
добијањем информација (поверавањем од
стране жртве насиља или треће особе
родитељ, наставник);
Прикупљањe информација; проверавање
сваке информације о могућем насиљу,
злостављању и занемаривању; преглед
видео записа
У потпуности
Прекид насиља, раздвајање и смиривање
реализован циљ
ученика у ситуацији насиља и процена да ли
је сукоб високо ризичан (да ли је потребна
помоћ)
У потпуности
На основу процене ситуације потребно је
реализован циљ
извршити предвиђене радње

У потпуности
реализован циљ

Утврдити и анализирати конфликтне
ситуације, обавити саветодавне разговоре

У потпуности
реализован циљ

Преглед видео записа, прикупљање
информација директно или индиректно
* по потреби се у консултацију укључују
ШУ, ЦСУ, МУП, Дом здраља, повереник...
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Носиоци

Динамика

Обавеза свих
запослених Чланови
интервентног дела
Тима

IX-VI

Обавеза свих
запослених

IX-VI

Чланови
интервентног дела
Тима

IX-VI

Чланови
интервентног дела
Тима
Одељењски
старешина, педагог,
психолог

IX-VI
IX-VI

7.

Предузимање мера и
активности; Израда
оперативног плана
заштите
Медијација у случају
конфликта на релацији
ученик-ученик

8.

Праћење ефеката
предузетих мера и
активности

6.

9.

Извештавање о
остваривању и ефектима
програма заштите

У потпуности
реализован циљ

План се израђује за конкретну ситуацију за
све нивое дискриминације и за 2. или 3.
нивоа насиља за све ученике/учеснике

Тим за заштиту,
одељењски
старешина, родитељ

IX-VI

У потпуности
реализован циљ

Медијативни састанци, конструктивно
решавање сукоба

Одељењски
старешина,
одељењска
заједница, ВТ,
педагог, психолог
Одељењски
старешина, Тим за
заштиту, педагог,
психолог

IX-VI

У потпуности
реализован циљ У
потпуности
реализован циљ

Праћење понашања ученика, које је трпело и
извршило дискриминацију/насиље и
ученика који су били индиректно укључени
(сведоци), укљученост родитеља и других
надлежних служби
Реализатори активности сумирају
дотадашње ефекте рада

Одељ. старешина,
Тим, педагог,
психолог

IX-VI

IX-VI

Инструмент праћења: Записници, Евиденц. о пријави насилног понашања, Операт. планови заштите, Извештаји о појачаном васпитном раду...
Детаљан пресек стања о евидентираним насилним ситуацијама у току школске године, по врстама и нивоима насиља дат је у извештају о раду Тима
за заштиту од ДНЗЗ.
Крајем јуна 2022. године урађена је анализа стања безбедности анкетирањем ученика првог, другог и трећег разреда. Наиме, ученици су приступили
линку који је координаторка тима послала одељењским старешинама, а они проследили ученицима. Упитник је попунило укупно 223 ученика, oд
укупно 915 ученика (матуранти нису обухваћени услед повећаних ученичких обавеза у том периоду), што чини 24% ученика.
Резултати: Линку је приступило 38% ученика Б смене и 62% ученика А смене; и то 64% дечака, односно 36% девојчица. Укупно 29% анкетираних
ученика похађа 1. разред; 31% други разред и 40% трећи разред.
Неки од налаза:
- од укупног броја ученика 67% је упознато да у школи постоји Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
- 67% сматра да школа предузима мере за спречавање свих облика насиља у школи,
- 83% тврди да зна коме да се обрати уколико има проблем у школи.
- 90% испитаних ученика зна да у школи постоје дежурни наставници који брину о безбедности за време одмора.
- 75% ученика сматра да наставници подстичу ученике на поштовање туђих права, толеранцију, уважавање, сарадњу и разумевање.
- 70% испитаних тврди да се осећа безбедно у школи, док је 7% било жртва неке врсте насиља у школи и и то најчешће жртва психичког
насиља (исмевање, омаловажавање, оговарање, називање погрднимн именима и сл.).
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- 62% ученика зна да се у школи организују различите превентивне активности за ученике које доприносе развијању свести о значају
безбедности школске заједнице (Дани породице, Дани толеранције, Недеља против вршњачког насиља и слично).
- 62% ученика је задовољно мерама које школа предузима процесу смањивања насиља.
-70% ученика сматра да школа промовише позитивне примере понашања кроз различите активности и манифестације похваљивање
ученика, јавно истицање позитивних примера понашања ученика, спортска дружења, ликовне и литерарне радове, предавања и
разговоре..).
По процени ученика,ситуације насиља се најчешће дешавају за време одмора, после/пре наставе и између смена. Ученици наводе да су
најчешћа места где се дешава насиље (редослед по фреквентности одговора): школско двориште, учионице, ученички тоалети, ходници, и
свлачионице.
Од предлога за активности које би могле да унапреде безбедност у школи, ученици су најчешће наводили: спортске активности, вршњачке
едукације, трибине, радионице педагога и психолога, више дежурних професора на одморима, више школских полицајаца и камера (у дворишту,
учионицама и толаетима) и претресање ученика.
Детаљнији подаци добијени анализом стања безбедности налазе се у евиденцији координаторке тима.
Неке од мера које ће се предузимати следеће године:
- Чешће усмеравати ученике на списак чланова тима за заштиту који се налази на сваком спрату;
- Чешће подсећати ученике на врсту и облике насиља, како би препознали такво понашање када се јави (материјали који су послати
старешинама, ученицима, постоје на сајту школе, у сваком школском ходнику),
- Повремено подсећати ученике на кораке у реаговању (материјали који су послати старешинама, ученицима, постоје на сајту школе, у сваком
школском ходнику);
- Учесталије подучавати ученике ненасилном решавању сукоба,
- Обавештавати ученике о предузетим мерама у ситуацијама санкционисања понашања код ученика;
- Интензивирати преложене мере за које ученици мисле да ће унапредити безбедност у школи: спортске активности, вршњачке едукације,
радионице педагога и психолога; више разговора са наставницима на редовним часовима; чешћи боравак школског полицајца у дворишту,
више камера.
Добијени резултати користиће се за планирање и програмирање рада за следећу школску годину.
Напомена: евиденција о свим реализованим превентивним и интервентним активностима налази се у документацији Тима за заштиту од ДНЗЗ.
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Евалуација инклузивног образовање
Подносилац извештаја: Бојана Поповић
Након сагледаних потреба, формирања одељења и поднете документације реализована је Инклузивна настава. За три ученика (двоје који су и
претходне године похађали наставу по ИОПу2 у нашој школи (А.В. и Д.М.) и једну ученицу првог разреда (А.М.)) се од почетка прпримењивао
овакав програм за предмете које су имали и прошле године као и за нове предмете. Ученица А:В је ове године и завршила четврти разред. За њу и за
још два ученика (који су били на болничком лечењу) организовано је полагање матуре по ИОПу2. За једног ученика другог разреда (А.М) реализује
се ИОП1 из појединих предмета. Уч
Посебно смо обратили пажњу ове године на ученике којима је била потребна индивидуализација- из здравствених разлога (ученица прве године Н.Г и ученица четврте године М.Н- укључене су и здравствене институције и и
институције социјалне заштите))
- због промене места становања и похађања наставе на нематерњем језику (ученик првог разреда Д.Д)
Сви ученици, осим Н.Г су успешно завршили разред.
Евалуација програма професионалне оријентације
Подносилац извештаја: Бојана Поповић
Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Презентовати
План У потпуности
професионалне оријентације

Упознавање,
праћење
и Није остварено
подстицање професионалног
развоја ученика

Начин реализације

Носиоци
активности

Време
реализације

На огласној табли,
Савету родитеља

Психолог
Педагог

IX

Испитивање способности и
интересовања
Праћење успеха из појединих
области
радакроз
обележавање
дана
толеранције

Одељењске
старешине,
председник
разредног
Психолог,
предметни
наставници

XI
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већа

Докази
мејл
комуникација са
родитељима
члановима
савета родитеља

Идентификација ученика који Није остварен, није
нису у стању да прате се указала потреба
предвиђене
програмске
садржаје

Идентификовање
и У потпуности,
усмеравање
обдарених тестирање
није
ученика
реализовано јер није
било
позива
за
ученике од стране
релевантних
институција
Сарадња са родитељима
У потпуности

Повезивање и примена знања У потпуности
у пракси и процена за будуће
занимање

Тестирањем
специфичних
способности
Договор са наставницима о
начину
рада
са
њима;
Пребацивањем
на
други
образовни профил или у другу
школу
Информисање
о
могућностима развоја
ангажовањем кроз додатни
рад и секције
Тестирање и упућивање у
институције које раде са
талентима
Информисање родитеља кроз
презентацију
плана
професионалне оријентације
Психолошко тестирање
Предавање
Практична настава

Психолог,
предметни
наставници

Психолог, , тим за
пружање додатне
подршке
ученицима

X, XI, XII

ел дневник и
евиденција
координатора
тима за пружање
додатне подршке
ученицима

Психолог,
предметни
наставници

IX

Стручно веће за
математику,
информатику
и
физику, психолог,
предметни
наставници

XII

мејл
комуникација са
родитељима
члановима
савета родитеља
фотографије,
тетсови

Активности предвиђене програмом професионалне орјентације реализоване су у већој мери. Презентације факултета су реализоване током другог
полугодишта поштујући све мере заштите. Ученици који су показали интересовање, њих троје, тестирани су и дата им је повратна информација и
савет око одабира будуће професије.
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Евалуација програма културних и друштвених активности
Подносилац извештаја: Бојана Поповић и Маја Павловић
Процена
остварености
Обележавање 8. септембра, Није реализовано
Међународног дана писмености
и указивање на важност читања.
Писање литерарних радова.
Учешће на такмичењима из
српског језика

Време
реализације
Професори српског IX, V
Договор, реализација.
језика
посета Градској библиотеци
Радионице на тему Дан ученици
ћирилице
Избор најбољег рада на задату
тему о ћирилици, Литерарна
секција
Рецитаторска секција, Блог
Организација Дана школе
Није реализовано Припрема текста (драмски Драмска секција, X
због
текст
или
драматизација хор
епидемиолошке
прозног);
припрема
ситуације
сценографије и музичког дела
X-V
У потпуности
Присуство
традиционалној Професори
Сећање на октобарске жртве
комеморативно
уметничкој историје,
Полагање венца на хумку поред
манифестацији
„Велики Одељењске
Музеја „21 октобар“
школски час“
старешине,
Посета музеју 21.октобар
Присуство, Посета изложби у Ученици
Посета Милошевом конаку
музејима
Посета музеју тополивница
Презентације о Спомен парку
"Крагујевачки октобар" на
часовима
историје
као
пројектни задатак
Обележавање дана толеранције У потпуности
Учешће у радионицама на Тим за заштиту од XI, XII
и Дана породице
задату тему организација ДНЗЗ, ВТ, УП,
разних такмичења у спорту психолог, педагог,
(кошарка, фудбал, такмичење професори,
у шаху) писање радова на ученици
задату тему, презентација
Активност

Начин реализације\
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Носиоци

Докази

Фотографије,
презентације,
сајт школе

Фотографије,
продукти
рада
ученика,
презентације,
сајт школе

Обележавање
светосавских
дана
Организација прославе школске
славе

Делимично
(реализовано
обележавање
школске славе)

Дан сећања на српске жртве у
Другом
светском
рату
(21.октобар), Дан примирја у I
светском рату
(11. новембар)
Учешће
на
спортским
такмичењима.
Учешће на изложбама.
Одлазак на сајмове.
Учешће на фестивалима науке.
Посета
установима,
институцијама
и
организацијама
ради
обогаћивања културног живота
(позориште, канцеларија за
младе, Црвени крст)

У потпуности

је

Делимично
oстварено (изостао
је одлазак на неке
сајмове и изложбе,
изостала
посета
канцеларији
за
младе)
Остварена
је
посета
Историјском
архиву.

ликовних
и
литерарних
радова, посета актуелним
изложбама у оквиру Мајских
свечаности
Неговање ученичких талената
кроз музику и игру; Припрема
одговарајућег
текста
(историјског и религиозног
карактера);
Осмишљавање
сценског простора помоћу
одговарајућих
реквизита;
Уклапање музичких деоница
Први час по распореду је
посвећен
празнику.
Упознавање
ученика
о
историјским
чињеницима
везаним за празник.
Такмичења у спорту између
школа у граду; праћење
културних дешавања у градуи
актуелних
изложби..
Презентација
школе
на
фестивалу науке, одлазак у
позориште.
Добровољно
давање
крви.
Посета
предавањима које организују
институције из града.

Драмска секција

I

Фотографије,
фејсбук страница

Професори
историје.
Наставници.
Ученици.

X, XI

текстови
припремљени

Наставници
Спортске секције
Одељењске
старешине

IX- VI

Фотографије.
медаље,
извештаји,
сајт школе,
сајт Историјског
архива
Шумадије

У условима комбиноване наставе, програм културних и друштвених активности је тешко остварити у потпуности. Разлог је у ограничавању броја
учесника и социјалној дистанци, због епидемиолошке ситуације. Дружење, култура и друштвене активности су делимично запостављене . Превелики
ослонац на технологију није добар у смислу неговања културе и хуманих вредности. Ученици у школи стичу пријатељства , стичу нове навике,
одрастају.
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Евалуација излета, екскурзија и наставе у природи
Подносилац извештаја:Зоран Зорић
На основу одлуке Министарства просвете, науке и технилошког развоја екскурзије се одлажу до даљњег.
Евалуација програма заштите животне средине
Подносилац извештаја: Крстина Ракоњац Бојовић

Активност

Упознавање ученика са
формирањем програма- Заштита
човекове средине

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности

Начин реализације

Носиоци
активности

Време
реализације

Докази

Тимски рад

Руководиоци
секције

Септембар
2021.

Записник; План
рада секције

Обележавање Светског дана о Делимично
заштити
озонског
омотача
(16.септембар)

Тимски рад
(Предавања, презентације)

Ученици и
координатор

Септембар
2021.

Обележавање
Дана
хране Није остварено
(16.октобар)
- Информисање о правилној
исхрани
Обележавање Дана климатских Делимично
промена (4.новембар) и Дана
еколошког
покрета
(17.
новембар)

Тимски рад
(Израда цртежа на хамеру,
користећи колаж технику)

Ученици

Октобар 2021.

Презентације
које се налазе
код наставника и
ученика,
а
делимично
је
остварен циљ јер
нису
одржана
предавања.
Активност није
реализована.

Тимски рад
(Предавања, презентације)

Ученици и
координатор

Новембар 2021.
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Презентације и
дискусије
на
часовима
стручних
предмета.

Обележавање
(11.децембар)

шума У потпуности

Тимски рад

Ученици и
координатор

Децембар 2021.

значају У потпуности

Тимски рад

Ученици и
координатор

Фебруар 2022.

Тимски рад
(Израда презентације и
презентовање ученицима и
наставницима)

Ученици,
наставници

Март 2022.

Развијење свести о важности У потпуности
очувања и заштите животне
средине

Тимски рад

Ученици

Април 2022.

Информисање о загађености У потпуности
градова-Обележавање
дана
биолошке разноврсности

Тимски рад

Ученици

Мај 2022.

Очување биодиверзитета-

Тимски рад
(Израда презентације и

Ученици

Јун 2022.

Развијање
екологије

Дана

свести

о

Обележавање Светског
вода (22.март)

дана У потпуности

Није остварено
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А делимично је
остварен циљ јер
није
обележен
Дан еколошког
покрета.
Активност
je
реализована
дискусијом
на
тему- Одрживи
планински
туризам
Активност je
реализована
одласком у
акваријум
Израда
презентације и
презентовање
резултата
активности у
оквиру пројекта
,,Не тече то река,
већ вода! Не
пролази време,
него ми,,
Уређење
школског
дворишта,
сађење садница
Организовање
презентација на
тему загађености
градова
Активност није
реализована.

Обележавање Светског
животне средине (5.јун)

дана

презентовање ученицима и
наставницима)

Ученици наше школе су кроз Програм - Заштита човекове средине проширивали своја знања о заштити животне средине. Обележени су:
Међународни Дан очувања озонског омотача (16. септембар)
Овогодишња тема Међународног дана заштите озонског омотача је –Монтреалски протокол одржава нас, нашу храну и вакцине хладним- Ученици
наше школе, техничари за заштиту животне средине, су обележили овај дан израдом презентација и дискусијом на тему. Указали су на значај озонског
омотача који чува свет на Земљи од штетног ултраљубичастог зрачења и утиче на климу на планети.
Међународни Дан климатских промена (4. новембар)
Ученици су на часовима стручних предмета разговарали о климатским променама и значају да се оне умање и спрече. Указали су на појаве: ефекат
стаклене баште, пораст температуре, топљење глечера, пораст нивоа мора, повећање киселости океана и утицај ових промена на биљни и животињски
свет.
Међународни Дан планина и шума (11. децембар)
Тема
овогодишњег Међународног дана планина је одрживи планински туризам. Активност je реализована дискусијом на тему и подизањем свести о
значају планинских подручја широм света, њиховим проблемима и утицајима које планине имају.
Светски дан воде (22.март)
Израда презентације и презентовање резултата активности у оквиру пројекта ,,Не тече то река, већ вода! Не пролази време, него ми,,
Ученици наше школе су у школском дворишту посадили неколико врста дрвећа (1 стабло кедра, 3 стабла црвенолисног јавора, 3 стабла липе и 3
стабла црвене брезе).
Трудићемо се и наредних година да подижемо свест о значају очувања човекове средине.
Евалуација програма социјалне заштите ученика
Подносилац извештаја: Бојана Поповић
Социјална заштита ученика подразумева систем различитих мера и активности чији је циљ пружање најбоље подрше ученицима са социјалним
проблема тј. ученицима који припадају осетљивим групама као што су: материјално угрожене породице, деца без родитељског старања,
једнородитељске породице, ромска национална мањина, лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима, избегла и расељена лица, деца са
сметњама у развоју и поремећајима у понашању.
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Током овог полугодишта у оквиру активности Тима за пружање додатне подршке ученицима, дефинисане су осетљиве групе ученика на основу
анализе социјалних карата (које су доставиле одељењске старешине) и разговора са одељењским старешинама. На основу ове анализе упућена је
новчана помоћ сакупљена на продајом предмета на новогодишњем вашару најугроженијим ученицима.
У периоду од септембра до децембра месеца, на нивоу школе а на иницијативу одељењских старешина, организоване су и две акције прикупљања
новчане помоћи за ученика који је повређен и тренутно не прати наставу и за ученицу чије је породична кућа страдала у пожару. На нивоу одељења
и у оквиру одељењског већа, прикупљена је помоћ за ученицу којој је отац преминуо од covida 19.
Током ове школеске године остварена је добра сарадња са установама социјалне заштите- Центром за социјални рад и Центром за развој услуга
социјалне заштите“ Кнегиња Љубица“. Реализовани су састанци са представницима ове установе и наши ученици (са поремећајима у понашању, са
здравственим проблемима) успешно су укључени у програме подршке које ове установе реализују.
Појачан васпитни рад са ученицима који су показали проблеме у понашању је реализован кроз рад одељењског старешине, стручне службе,
помоћника и професора социологије. Са појединим ученицима је потписан уговор о понашању, тамо где је процењено да ће то имати ефекта. На
часовима одељењског старешине реализоване су радионице са циљем едукације ученика за адекватно реаговање у конфликтним ситуацијама,
одговор на вршњачко насиље и развијање емпатије. На часовима социологије су ученици у оквиру активности појачаног васпитног рада и
оперативних планова заштите реализовали предавања за ученике свог одељења на теме насиља и моралних норми.

Евалуација програма здравствене заштите ученика ,,Здрави стилови живота“
Подносилац извештаја: Бојана Поповић
Процена
остварености
Активност
циљева
реализованих
активности
Упознавање са мерама за У потпуности
сузбијање заразне болести
COVID-19.
Анализирати услове рада У потпуности
ученика и наставника

Начин реализације

Носиоци
активности

Време
реализације

Разговор
на
часу Одељ. старешина, ученици, IX
одељењског старешине помоћници директора
Редовно одржавање
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Помоћници,
Помоћно Сталан посао
особље и сви запослени

Докази
ел.
дневник,
постери
у
ходницима и холу
школе
евиденција шефа
помоћног особља,
евиденција

Укључивање наставника и У потпуности
мотивисање за спровођење
програма
"Одговоран
однос према здрављу"
Систематски преглед зуба Делимично
Здравствени
проблеми У потпуности
адолесцената,
репродуктивно здравље,
ментално здравље
Болести зависности
Делимично
Превенција СИДЕ

У потпуности

Акције заштите човекове У потпуности
околине
Eфeкти физичкoг вeжбaњa У потпуности
нa oргaнизaм
Здрави стилови живота
у потпуности

Презентација програма
"Одговоран
однос
према здрављу" на
Наставничком већу
Преглед у школској
амбуланти
Предавања, радионице,
фокус група, трибина
Предавања, радионице,
разговори, позоришна
представа "Ко нема у
вугла, гигла"
Сређивање
школе,
дворишта,
Кaкo вeжбaти - сaвeти
Предавања,
плесна
радионица (у оквиру
обележавања
Дана
толеранције),
радионице
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Психолог

Септембар

Помоћници и здравствени
радници, одељ.старешине
Одељењске старешине, ,
Црвени
Крст
(Милица
Ђурђевић
и
Јелена
Живковић)
На часовима од. старешинеодељењске
старешине,
психолог, педагог, директор
одељ.старешине, Владимир
Чабрић, професори српског
језика
Еколошка
секција,компанија
АДИЈЕНТ
Нaстaвници
физичкoг
васпитања, спортска секција
Наставници
технологије,
прехрамбене технологије,
часови
одељењског
старешине, плесни студио
Артиум

IX
XI

директора
и
помоћника
записник
са
Наставничког већа,
презентација
Евиденција
стоматолога
Ел.
дневник,
фотографије

Сталан посао, евиденција
28.10.2021.
одељењског
старешине
слике, евиденција
одељењских
стареина
XI
фотографије
X, XI, XII, III, ел. дневник
IV, V
XII
Извештај
и
презентација
реализованих
активности
у
оквиру
Дана
толеранције,
ел.
дневник

Евалуација програма сарадње са породицом
Подносилац извештаја: Бојана Поповић и Драгана Зарков

Активност
Општи родитељски састанци

Саветодавни
рад
са
родитељима ученика чија
деца имају потешкоћа у
понашању и учењу
Саветодавни разговори са
родитељима
талентованих
ученика
Индивидуални контакти са
родитељима

Отворена врата
Анкетирање родитеља

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности

Начин реализације

Упознавање
са
НПП,
уџбеницима, наставницима,
Правилн. о оцењивању,
заштити података ученика и
безбедности ученика, успех
и дисциплина ученика и
екскурзије
У потпуности
Различити
облици
саветодавног
рада
у
зависности од проблема,
размена
информација,
упућивање
Делимичноније Разлчичити
облици
било
одзива саветодавног рада
родитеља
У потпуности
На иницијативу родитеља,
стручне службе, одељ. стар.
Или предметног наставника
са циљем информисања о
напредовању детета
Није реализовано
Присуство
родит.
различитим облицима обр.
вас. процеса
Није реализовано
Анкетирање родитеља о
задовољству
програмом
сарадње са породицом
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Носиоци
активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Одељењске
старешине

IX

Записници у ел
дневнику

Одељењске
старешине
Стручне сараднице

Према потреби Документација
родитеља
од старешина и
стручне службе

Документација
од. старешина и
стручне службе
и наставника
Одељ.
Наставници

стар.

Одељењске
старешине
Стручне сараднице

Крај
1.
полугодишта

Кутак за родитеља

Индиректни
родитељима

контакти

У потпуности

Размењивање информације о Одељењске
Током
напредовању ученика
старешине
полугодишта
Предметни наставник

са У потпуности

Телефонски
позиви, Одељ старешине
Свакодневно
службени потиви, е-мејл Предметни наставник
комуникација
Стручне сараднице

Учешће чланова породице у ДелимичноШколски
одбор,
Савет
заједничким активностима
примећен је слаб родитеља, манифестације,
одзив родитеља
Дани толеранције. Тимови и
стручни активи
Деловање Савета родитеља
Делимично
Према
дефинисаним
надлежностима у ЗОСОВ-а

Родитељи, ученици, Септембар
запослени у школи
Чланови
родитеља

Савета

Документација
од. Старешине и
наставника,
обезбеђења
посебна
просторија
за
разговоре
Мејл
комуникација,
евиденција
о
позивима
Записници

Записник

Већ трећу годину за редом посебни услови за реализацију активности у школи отежавају сардњу са породицом на "традиционалан начин" спровођењем приредби, родитељских састанака и трибина. Ипак школа и запослени налазе нове начине за комуникацију и сарадњу са породицом.
Родитељски састанци су реализовани уважавајући све мере заштите онда када је то ситуација дозвољавала, а неки су реализовани и онлајн (при чему
је уважавано мишљење родитеља). Током године одељењске старешине су извештавале о малом броју родитеља који долази на редовне родитељске
састанке, а одзив на савету родитеља је бољи приликом онлајн седница него приликом реализација састанака уживо. На савету родитеља је
реализована радионица за родитеље о начинима реаговања у конфликтим ситуацијама, а одређен број родитеља је позван и да посети продајни вашат
у оквиру дана толеранције (мали број родитеља се одазвао).

Активности
Први
родитељски
састанак
за
све
разреде- Упознавање
родитељa
са
динамиком и начином
рада и подршкама које

Процена остварености
циљева реализованих
активности
У потпуности

Начин реализације
Међусобно представљање,
Читање поздравног писма за
родитеље
првих разреда,
Усвајање
Плана
рада
родитељских
састанака,
Информисање родитеља о
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Носиоци
Одељењски
старешина,
Родитељи,
Представник
Савета
родитеља

Динамика
Почетак IX

Докази
Записник

школа
нуди
ваннаставним
активностима

и

Други
родитељски
састанак за 3. разред и
матурантеИнформисање
родитеља и добијање
сагласности
за
одређене активности
Други
родитељски
састанак Остваривање
што
бољег успеха ученика
и наставника

Није реализовано

У потпуности

подручју рада и предметима,
Упознавање родитеља са
Правилником о понашању
ученика, Избор представника
у Савет родитеља, Договор о
терминима за консултације,
Прикупљање
релевантних
информација о здрављу
ученика или неким другим
садржајима разговором и
анкетом (за ученике 1.
разреда).
Упознавање
родитеља са безбедносном
ситуацијом
у
школи,
Информисање родитеља о
„ђачком динару“, Предлог
екскурзије за 3. и 4. разред
Договор око екскурзије за 3.
и 4. разред, Информисање
родитеља
о
ставовима
Разредних већа

Упознавање родитеља са
успехом ученика и ставовима
Одељењског већа, Конкретно
информисање
о
организовању
допунске
наставе (подела препорука),
додатне наставе, секција,
упућивање у Петницу и
регионални
Центар
за
таленте. Упознавање са
изостанцима, дисциплином,
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Одељењски
старешина,
Директор

Одељењски
старешина

Почетак XI

Записник

Трећи
родитељски
састанакза први и
други
разред
и
четврти родитељски
састанак за 3. разред и
матуранте Праћење
остварених резултата
и развоја ученика и
сагледавање праваца
за корекцију

У потпуности

Пети
родитељски
састанак
за
матурантеИнформисање
родитеља, Праћење
остварених резултата
и развоја ученика и
сагледавање праваца
за корекцију
Четврти родитељски
састанак за 1. 2. и 3.
разред

У потпуности

У потпуности

награђивању и кажњавању
ученика. Упознавање са
инклузивном наставом и
прихватањем различитости.
Упознавање
са
међународном
сарадњом,
могућност школовања у
Чешкој и свим планираним
активностима у Школи.
Упознавање са Правилником
о оцењивању.
Анализа
успеха
и
дисциплине на полугодишту,
упознавање родитеља са
ставовима Одељењског већа,
упознавање
одељењског
старешине са ставовима и
предлозима родитеља и
обавештавање надлежних о
томе, Подстицање родитеља
да мотивишу децу за упис на
студије (за матуранте).
Анализа
успеха
и
дисциплине на крају трећег
класификационог периода,
Упознавање са матурским
испитима,
Организовање
прославе матуре

Анализа
успеха
и
дисциплине ученика на крају
трећег
класификационог
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Одељ. стареш.

Крај I полугодишта
(I)

Записник

Одељ. стареш

IV

Записник

Одељ. стареш

IV

Записник

Пети
родитељски
састанак за 1. и 2.
разред,
шести
родитељски састанак

периода, Предлог мера за
побољшање успеха
Саопштавање резултата рада
на крају школске године.
Додела
сведочанстава,
диплома и књига, Подела
школских
извештаја.
Награђени
ученици
и
одељења

Одељ. стареш

Записник

Ове године није реализовано испитивање задовољства сарадње са школом. Због епидемијске ситуације нису организоване екскурзије тако да ова
тема није била ни заступљена на родитељским састанцима.
Евалуација програма сарадње са локалном самоуправом
Програм се реализује кроз рад тима за маркетинг, промоцију и афирмацију школе и тима за израду и ажурирање школског сајта и школски извештај.

Евалуација програма за представљање рада школе
Програм се реализује кроз рад тима за маркетинг, промоцију и афирмацију школе и тима за израду и ажурирање школског сајта и школски
извештај.
Евалуација програма сарадње са локалном самоуправом
Током школске 2021/2022 године различити представници Школе су сарађивали са: Школском управом, Градском управом и USAID-ом, Центром
за образовање у Крагујевцу, Институтом за јавно здравље, Црвеним крстом, МУП-ом. Сарања се обављала и са другим образовно – васпитним
институцијама (основним школама, средњим школама, Факултетима крагујевачког универзитета), Саветовалиштем за ментално здравље, Дома
здравља Крагујевац; Центром за пружање услуга социјалне заштите ,,Кнегиња Љубица“, компанијама из привреде.
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ИЗВЕШТАЈИ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
ИЗВЕШТАЈИ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
Преглед стручног усавршавања урађен је на основу евиденције стручног усавршавања коју наставници воде у веб апликацији развијеној за ту намену.
Апликација се налази на школском сајту на веб адреси https://www.evia.prvatehnicka.edu.rs а за сада дозвољава унос само акредитованих семинара.
Пoред тога коришћени су и подаци из извештаја о реализацији семинара „Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка
исходима учења“ јер су сертификати за овај семинар у фази преузимања.
Стручно веће

Број
чланова

Број
учесника

Електротехника и машинство

33

25

Геодезија и грађевинарство

15

Матем. физика, рач. и
информатика
Хемија, неметали и
графичарство

Просек по
учеснику

Просек по
члану већа

Просек по члану
већа 2020/2021

666

26.64

20.18

14.30

12

328

27.33

21.87

9.60

18

9

288

32.00

16.00

8.67

13

12

304

25.33

23.38

10.15

6

3

80

26.67

13.33

8.00

Српски и страни језици

15

4

96

24.00

6.40

6.75

Друштвене науке и стручни
сарадници

19

7

206

29.43

10.84

6.32

5

1

40

40.00

8.00

2.40

124

73

2008

27.50

16.19

9.54

Пољопривреда произ. и прерада
хране

Физичко васпитање
СВЕГА ШКОЛА

Број
сати

Анализом података и поређењем са подацима за исти период прошле 2020/2021. Године уочљив је напредак како у броју учесника акредитованих
семинара тако и броју остварених сати стручног усавршавања на нивоу школе као и на скоро свим стручним већима. Изражено у процентима на ниво
школе уочљив је раст од 69.70 % а што се најбоље може сагледати на графичком приказу на доњој слици.
270

Овакав напредак остварен је пре свега што је Прва техничка школа учесник посебног програма обуке „Програм обуке наставника за реализацију
наставе оријентисане ка исходима учења“ а чији је организатор МПНТР-а. На овај начин је реализовано око 80% свих сати стручног усавршавања
у претходној години.
Тим за професионални развој запослених,
Координатор Зоран Николић

271

Извештај о стручном усавршавању директора

Активност

Процена
остварености циљева
реализованих
активности

Начин
реализације

Носиоци активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Стручно усавршавање у установи
Учествовао у раду Скупштине У потпуности
Удружења грађевинских и
геодетских школа Србије
(УГГШС), Управног одбора,
Надзорног
одбора
и
Издавачког савета
Актив директора школа
У потпуности
Учествовао у раду Скупштине
Заједнице електротехничких
школа Србије (ЗЕТШС).
Округли сто - „Средње школе
и ГАФ у дијалогу о
професионалној оријентацији
младих“
Онлајн
конференција
„Друтвене мреже и онлајн
учење“
Студијско путовање- посета
школи у Соколницама

Члан
Надзорног
одбора

Зоран Зорић

22.- 23.10.2021.
04.-05.02.2022.

Документација
директора

Присуство
састанцима

Зоран Зорић

Месечно

Документација
директора

У потпуности

Присуство

Зоран Зорић

07.- 09.07.2022

Документација
директора

У потпуности

Присуство

Зоран Зорић

16.03.2022.

Документација
директора

У потпуности

Присуство

Документација
директора

У потпуности

Присуство

Јекатеринбршки
монтажни 16.02.2022.
колеџа, Весна Павловић, Зоран
Зорић
Зоран
Зорић,
Томислав
Радосављевић, Весна Павловић,
Гордана Радојевић-Васиљевић,
Владан
Јовановић,
Данко
Андријанић,
Игор
Шарац,
Милош Марјановић и Немања
Јоксимовић
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Извештај о стручном усавршавању стручних сарадника
Процена
остварености
циљева
реализованих
активности

Активност

Начин реализације

Носиоци
активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Стручно усавршавање у установи
Активи стручних сарадника

У потпуности

Присуство на састанку

Педагошко друштво

У потпуности

Присуство на састанку

Огледни и угледни часови
Ментално здравље и емпатија

Није остварено
У потпуности

Са стручњацима на вези

У потпуности

Ментално
Перовић

здравље-Др

Сузана У потпуности

Електронски семинари
Није остварено
,,Превенција насиља, развијање У потпуности
емпатије и асертивне комуникације
код ученика
,,Комуникационим вештинама до У потпуности
демократског
ангажовања
у
друштву“

Педагог Драгана Октобар
Зарков, психолог
Бојана Поповић
Драгана Зарков,
педагог

Присуство
радионици

онлајн Педагог Драгана Октобар
Зарков, психолог
Бојана Поповић
Присуство
онлајн Бојана Поповић, 23.11.2021
радионици
психолог
Гостовање докторке у Прва
техничка Октобар
Првој техничкој школи
школа

8.12.2021
Обука за одељењске реализатори
старешине
за Драгана Зарков,
реализацију радионица
педагог и Бојана
Поповић,
психолог
23.10.2021
Реализација семинара у реализатор
ОШ ,,Мирко Јовановић“ Драгана Зарков
16.10.2021.
и ,,Светозар Марковић“
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Евиденција
актива

Снимак
семинара
Сертификат
Потврда
стручном
усавршавању
наставника

Фотографије

о

,,Формативно оцењивање –
теоријског приступа до праксе“

од У потпуности

,,Упознавање
са
законским У потпуности
регулативама ,,Правилник о сталном
стручном
усавршавању
и
напредовању у знање наставника и
стручних сарадника“,
,,Пројектна настава Еscape room“,
У потпуности

,,Афективна везаност у учионици“

У потпуности

Зимски дани просветних Педагог
радника,
просветна Зарков
саветница
Драгана
Оцокољић
вебинар, пратила онлајн Педагог
Зарков

Драгана 25.2.2022.).

Потврда

Драгана 1.12.2021.).

Потврда

Предавање,Рената
Драгана Зарков, 6.3.2022
Мишулић- присуство на педагог и Бојана
заједници учења
Поповић,
психолог
вебинар, пратила онлајн Педагог Драгана 24.3.2022
Зарков

Стручно усавршавање ван установе
Реализација нових програма наставе У потпуности
Обука путем интернета
ЗУОВоријентисане ка исходима учења
Поповић,
психолог
ТОТ обука: ,,Комуникационим У потпуности
вештинама
до
демократског
ангажовања у друштву“

Обука путем интернета

Драгана
педагог

Стручни
скуп
,,69.
психолога Србије“

Конгрес У потпуности

Пратила онлајн

Драгана
педагог

Стручни скуп ,,Савремена настава и У потпуности
учење у онлајн хибридном систему –
подстицање
и креирање новог
образовног окружења“,

Пратила онлајн

Драгана
педагог
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фотографије

потврда

Бојана 23. новембар - Уверење
13.
децембар стручном
2021. године
усавршавању
наставника
Зарков, септембарУверење
октобар
стручном
усавршавању
наставника
Зарков, октобар
Уверење
стручном
усавршавању
наставника

о

Зарков, ЦСУ КГ

о

Уверење
стручном
усавршавању
наставника

о

о

Да нам антидискриминација буде У потпуности
инспирацијапревенција
и
превазилажење дискриминације у
вртићу и ушколи

Обука путем интернета

ЦИП,
Поповић,
психолог

Бојана 30.мај- 13. јун Уверење
2022.
стручном
усавршавању
наставника

Извештај о усавршавању Стручног већа електротехника и машинство
Активност

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности

Начин
реализације

Носиоци активности
(име и презиме)

Време
реализације

Докази

Завод за вредновање
квалитета образовања и
васпитања.
У школи – педагог
Драгана Зарков

Новембардецембар

Сертификат о
семинару

ЗУОВ
Већина чланова већа
Марко Радосављевић

Новембардецембар

Сертификат о
семинару
Сертификат о
семинару

Кат. бр. 5270. "Формативно оцењивање и
његова примена у дигиталном окружењу".
Компетенције К3 и К4, Приоритет П3,
Бодова 12.

У потпуности

Семинар: ,,Реализација наставе орјентисане
ка исходима учења“
Обука школских администратора свих
основних и средњих школа за рад у
системима за управљање учењем Мудл
Семинар: ,,Школа отворена родитељима 2ефикасном комуникацијом са родитељима до
боље сарадње“, кат.бр.163
Семинар: ,,Дуално образовање-учење кроз
рад“
Онлајн семинар ,,Како до квалитетнијег
онлајн образовања у Србији“ *

У потпуности

Семинар је
организован
делом онлајн
и делом у
просторијама
школе
онлајн

У потпуности

онлајн

У потпуности

Милена Вучићевић

септембар

Сертификат о
семинару

У потпуности

У ОШ,,
Живадинка
Дивац“
онлајн

Милена Вучићевић

октобар

У потпуности

онлајн

Libero office

23.12.2020.

Сертификат о
семинару
Сертификат о
семинару
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о

Webinar о начинима и значају превенције
COVID-19 у школској средини

Није остварено

/

Руководилац и чланови
стручних већа

/

/

Кат. бр. 70. "Припрема ученика за тржиште
рада-самопроцена вештина и представљање
послодавцима". Компетенција К3.
Кат. бр. 469. "Ефикасно планирање и
креирање наставе вежби и блок наставе
орјентисане ка циљевима". Компетенција К2,
Бодова 8
Кат. бр. 629. "Eфикасан рад школских
тимова усмерен на унапређивање образовноваспитног рада установе". Компетенција К4,
Приоритет П3, Бодова 8.
Кат. бр. 337. „Коришћење CMS система у
настави и ваннаставним активностима
школе“-Компетенција К4, Приоритет П1,
Бодова 26

Није остварено

/

/

/

Није остварено

/

Аутор акредитованог
семинара:
ФондацијаТемпус
ЦСУ Крагујевац

/

/

Није остварено

/

ЦСУ Крагујевац

/

/

Није остварено

/

/

/

Кат. бр. 291 ,,Групни рад и
интердисциплинарност са применом веб
алата“
Бодова 36
Акредитована онлајн трибина ,,Стварамо
заједно“
Бодова:4
Стручни скуп:,,Дигитално образовање 2022“
Бодова:4

У потпуности

онлајн

Фебруар,
2022.

Сертификат о
семинару

У потпуности

онлајн

08-09.04.
2022,

Сертификат о
семинару

У потпуности

онлајн

08-09.04.
2022,

Сертификат о
семинару

,,Школа отворена родитељима 2-ефикасном
комуникацијом са родитељима до боље
сарадње
Бодова:8

У потпуности

онлајн

06.07.2022..

Сертификат о
семинару

Педагошко друштво
информатичара Србије,
Ниш
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Школска управа
Крагујевац, ЦСУ
Крагујевац
Центар за образовне
технологије на Западном
Балкану
ЦСУ Крагујевац

,,Да нам антидискриминација буде
инспирација-превенција и превазилажење
дискриминације у вртићу и школи“
Бодова:16
Пројектна настава

Предавања стручњака из привреде
Посета сајмовима
Вебинар ,,Подршка при припреми и изради
Ерасмус + захтева за акредитацију“
Бодова:3

У потпуности

онлајн

ЦИП-Центар за
интелектуалну политику

30.0513.06.2022.

Сертификат о
семинару

У потпуности

На састанку
Стручног
већа/
презентација
/

Рената Мишулић

март

Записник са
састанка

Стручњаци из привреде

/

/

мај

Фотографије,
извештаји
Сертификат о
семинару

Није
реализовано
У потпуности
У потпуности

Сајам технике Председник стручног
у Београду
већа, руководство школе
онлајн
Uniser

04.07.2022.

Извештај стручног усавршавања Стручног већа геодезија и грађевинарство
Активност

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности

Начин реализације

Носиоци
активности
(име и презиме)

Обука за реализацију
нових програма наставе
оријентисане ка исходима
учења
Подршка у време
пандемије

У потпуности

Обука путем интернета

ЗУОВ

23. новембар -13.
децембар 2021.
године

Уверење о стручном
усавршавању
наставника

У потпуности

Обука путем интернета

Фебруар 2022.године

Школа отворена
родитељима 2

У потпуности

Реализован семинар у
Првој техничкој школи

Центар за
образовање
Крагујевац
ЗУОВ

Уверење о стручном
усавршавању
наставника
Уверење о стручном
усавршавању
наставника
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Време реализације

06.07.2022.

Докази

Извештај о стручном усавршавању Стручног већа хемија, неметали и графичарство
Активност

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности

Начин реализације

Носиоци активности
(име и презиме)

Време реализације

Реализација наставе
орјентисане ка
исходима ученја
Са стручњацима на
вези-безбедно током
панденије
Мој ученик
потенцијална жртва,
починилац или
посматрач насиља
Умеће комуникације

У потпуности

Онлајн семинар

ЗУОВ

Новембар 2021

У потпуности

Онлајн семинар

Савез учитеља

Септембар 2021

У потпуности

Онлајн семинар

ЦСУ Крагујевац

Октобар 2021

У потпуности

Онлајн семинар

ЦСУ Крагујевац

новембар 2021

Ментално здрављеДр Сузана Перовић

У потпуности

Прва техничка школа

септембар 2021

Екологија мора и
хемијаморске
средине-утицај
загађивача на
морски екосистем
Државна матура

У потпуности

Гостовање докторке у
Првој техничкој
школи
Вебинар Онлајн
сминар

Научни клуб
Крагујевац

Октобар 2021

У потпуности

Вебинар

ЗУОВ

Фебруар 2022

Он лајн радионица
„Подршка учењу у
Условима
пандемије“

У потпуности

Вебинар

Центар за образовање

Фебруар 2022
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Докази

Потврда о стручном
усавршавању
наставника
Потврда о стручном
усавршавању
наставника
Потврда о стручном
усавршавању
наставника
Потврда о стручном
усавршавању
наставника
Потврда о стручном
усавршавању
наставника
Потврда о стручном
усавршавању
наставника

Потврда о похађању

У потпуности

Вебинар

Центар за образовање

Фебруар 2022

У потпуности

Вебинар

ЗУОВ

Март 2022

У потпуности

Обука

Април 2022

Породично насиље

У потпуности

Вебинар

Стратегија у раду са
ученицима који
показују проблеме у
понашању
Улога установа
образовањаи
васпитања у борби
против трговине
људима
Заштита деце са
сметњама у развоју
у случају
занемаривања и
дискриминације,
злостављања и
насиља
Escape room

У потпуности

Вебинар

У потпуности

Вебинар

Кампстер платформа
за он лајн учење
Национална
платформа за
превенцију насиља
које укључује децу
Стратегија у раду са
ученицима који
показују проблеме у
понашању
Национална
платформа за
превенцију насиља
које укључује децу

У потпуности

Вебинар

У потпуности

Обука за оцењивање
практичног дела
стручног испита за
образовни профил

У потпуности

Он лајн радионица
„Формативно
оцењивање
и процењивање“
Пројекат државне
матуре
Чувам те

Март 2022

Потврда о похађању

Потврда о похађању
обуке
Потврда о похађању
обуке

Април 2022

Потврда о похађању
обуке

Април 2022

Потврда о похађању
обуке

Национална
платформа за
превенцију насиља
које укључује децу

Април 2022

Потврда о похађању
обуке

Презентација

Рената Мишулић

Март 2022

Презентација ЗУОВ

Милица Михајловић
Ана Тодоровић

Април 2022

Потврда о похађању
обуке
Потврда о похађању
обуке
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Техничар за заштиту
животне средине
Предавање о
аутизму
Презентација
уџбеника за средљу
школу ОРГАНСКА
ХЕМИЈА
Да вам
антидискриминација
буде инспирацијапревенција и
превазилажење
дискриминације у
школи и вртићу
Школа отворена
родитељима 2
Ефикасном
комуникацијом са
родитељима до боље
сарадње

У потпуности

Гостовање у школи

Удружење родитеља

Април 2022

У потпуности

Он лајн презентација

КЛЕТ-издавач
уџбеника

Мај 2022

У потпуности

Вебинар

Центар за
интеактивну
педагогију

Мај – јун 2022

Потврда о похађању
обуке

У потпуности

Семинар

Центар за образовање
Крагујевац
Центар за образовање
Крагујевац

Јул 2022

Потврда о похађању
обуке
Потврда о похађању
обуке

Семинар
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Јул 2022

Потврда о похађању
обуке
Потврда о похађању
обуке

Извештај о стручном усавршавању Стручног већа пољопривреда, производња и прерада хране

Активност

Процена
остварености
циљева
реализованих
активности
У потпуности

Носиоци
активности
(име и презиме)

Начин реализације

Време реализације

Докази

Обука путем
интернета

ЗУОВ

23. новембар -13.
децембар 2021.
године

Уверење о стручном
усавршавању
наставника

У потпуности

Обука у Првој
техничкој школи

Зорица Николић
Зорица Поповић
Неда Богојевић
Прековић

Јул 2022.

Уверење о стручном
усавршавању
наставника

Заштита деце са сметњама
у развоју у случајевима
занемаривања и
дискриминације,
злостављања и насиља
Улога установа образовања
и васпитања у борби
против трговине људима
Самовредновање
наставничких
компетенција
Формативно оцењивање

У потпуности

Обука путем
интернета на
платформи „Чувам те“

03.04.2022.

Потврда

У потпуности

03.04.2022.

Потврда

У потпуности

Обука путем
интернета на
платформи „Чувам те“
Онлајн манифестација

Зоран Сретеновић

22.02.2022.

Потврда Центра за
образовање Крагујевац

У потпуности

Онлајн манифестација

Драгана Оцокољић

25.02.2022.

Moodle као наставно
средство

У потпуности

Онлајн манифестација

Оливера КОларић

24.02.2022.

Потврда Центра за
образовање Крагујевац
Потврда удружења
биолога Крушевац

Реализација нових
програма наставе
оријентисане ка исходима
учења
Школа отворена
родитељима 2
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Извештај о стручном усавршавању Стручног већа за физичко васпитање
Процена
остварености
циљева
реализованих
активности

Активност

Припрема
такмичења

за У потпуности

Вредновање
физичком
васпитањуоцењивања
кат.бр.994

у У потпуности
модел

Начин реализације

Носиоци
активности
(име и
презиме)

Време реализације

Стручно усавршавање у установи
Кроз
размену
техника Професори
Пред такмичења
мотивисања ученика за рад и физичког
физичку спремност ученика
Стручно усавршавање ван установе
Присуство на семинару
Живадин Ерић, 27.08.2021.
Срђан
Убавкић, Зоран
Гавриловић

Докази

Успех ученика
такмичењима

Сертификат

Извештај о стручном усавршавању Стручног већа за математику, физику, рачунарство и информатику
У оквиру стручног усавршавања, наставници Стручног већа математике, рачунарства и информатике и физике учествовали су на семинарима и
вебинарима.
Планирани облици стручног усавршавања су били: усавршавање у установи и ван установе.
Семинари:
Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07: "Програм обуке наставника за реализацију
наставе оријентисане ка исходима учења".
Компетенција: К1,К2, Приоритет: П3, Бодова:16+8 (онлине)
Наставници који су похађали семинар су:
Марина Николић
Славица Мирковић
Снежана Јовановић
Биљана Стојановић
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Марија Ивановић
Јелена Краљевић
Весна Митровић
"Кроз практичан рад до функционалног знања"
К.Б: 478
Компетенција: К2, Приоритет: П3 , Бодова: 8
Наставници који су похађали семинар су:
Биљана Стојановић
„Онлајн обука школских администратора свих основних и средњих школа за рад у систему за управљање учењем Мудл“.
Компетенција: К4, Приоритет: П1, Бодова:32
Наставници који су похађали семинар су:
Марија Ивановић
„Како мотивисати ученике 21. века“
К.Б: 465
Компетенција: К2, Приоритет: П3 , Бодова: 16
Наставници који су похађали семинар су:
Вера Лазић
"Школа отворена родитељима 2- ефикасном комуникацијом са родитељима до боље сарадње"
Компетенција: К4, Приоритет: П4 , Бодова: 8
Наставници који су похађали семинар су:
Јелена Илић
Весна Митровић
Марија Ивановић
"Обука за запослене - породично насиље"
16 бодова за остварено стручно усавршавање које предузима установа у оквиру својих
развојних активности
Наставници који су похађали семинар су:
Јелена Илић
Биљана Стојановић
"Обука за запослене - Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција дигиталног насиља"
16 бодова за остварено стручно усавршавање које предузима установа у оквиру својих
развојних активности
Наставници који су похађали семинар су:
Јелена Илић
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"Обука за запослене - Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању"
16 бодова за остварено стручно усавршавање које предузима установа у оквиру својих
развојних активности
Наставници који су похађали семинар су:
Јелена Илић
Јелена Краљевић
Биљана Стојановић
"Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља"
16 бодова за остварено стручно усавршавање које предузима установа у оквиру својих
развојних активности
Наставници који су похађали семинар су:
Биљана Стојановић
"Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима"
16 бодова за остварено стручно усавршавање које предузима установа у оквиру својих
развојних активности
Наставници који су похађали семинар су:
Биљана Стојановић
"Видео лекције – наставна средства"
Компетенција: К2, Приоритет: П1 , Бодова: 37
Наставници који су похађали семинар су:
Мирјана Николић
"Ефикасан рад школским тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно- васпитног рада установе"
Компетенција: К4, Приоритет: П1 , Бодова: 8
Наставници који су похађали семинар су:
Мирјана Николић
Обука школских сарадника за спровођење ПИСА 2022. истраживања
Компетенција: К2,К4, Приоритет: П1 , Бодова: 16
Наставници који су похађали семинар су:
Марија Ивановић
Обука: "Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу".
Компетенција: К2,К3,К4, Приоритет: , Бодова: 12
Наставници који су похађали семинар су:
Биљана Стојановић
"Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала"
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Приоритетне области на које се програм односи
П1 - Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији
образовно-васпитног процеса
Компетенције које програм развија
Програм обуке је креиран према програму наставе и учења оријентисаном на процес и резултате (исходе) учења и усмерен је на развијање
следећих компетенција наставника:
(К1) компетенције за уже стручну oбласт
(К2) компетенције за поучавање и учење
Наставници који су похађали семинар су:
Биљана Стојановић
Вебинари:
“ Ментално здравље и емпатија” (Вебинар се рачуна као хоризонтално стручно усавршавање, 2 бода)
Наставници који су похађали вебинар су:
Биљана Стојановић
“ Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије ” (1 бод)
Наставници који су похађали вебинар су:
Биљана Стојановић
Марија Ивановић
“ Presentation Skills VS Traditional Homework ” (1 бод)
Наставници који су похађали вебинар су:
Марија Ивановић
“Знаш како“
Наставници који су похађали вебинар су:
Марија Ивановић
“Са наставником на ти за предмет Математика“
Наставници који су похађали вебинар су:
Марија Ивановић
“Са наставником на ти за предмет Информатика и рачунарство“
Наставници који су похађали вебинар су:
Марија Ивановић
“Подршка при припреми и изради ЕРАСМУС + захтева за акредитацију“
Наставници који су похађали вебинар су:
Марија Ивановић
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Обуке:
Обука за радионице у школи (2 сата)
Наставници који су похађали обуку су:
Вера Лазић
Стручан скуп- трибина "Стварамо заједно" (1 бод)
Наставници који су похађали стручни скуп су:
Биљана Стојановић
У школи Тема- аутизам (2 бода стручног усавршавања унутар установе)
Наставници који су похађали стручни скуп су:
Биљана Стојановић
Онлајн радионица "Настава на даљину у средњој школи- криза или изазов за развој и напредовање" (2 сата)
Наставници који су похађали стручни скуп су:
Биљана Стојановић
"Кроз практичан рад до функционалног знања“, каталошки број 478.
Компетенције К2 за поучавање и учење.(8 бодова).
Наставници који су похађали стручни скуп су:
Биљана Стојановић
Извештај о стручном усавршавању Стручног већа за српски и стране језике
1.
2.
3.
4.

Владимир Чабрић- „Ка савременој настави српског језика и књижевности 2“
Маја Стојановић- „Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу“
Слађана Обреновић- „Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика“
Марјана Смиљанић- „Реализација наставе оријентисане ка исходима учења“

Извештај о стручном усавршавању наставника Стручног већа друштвених наука, уметности, грађанског васпитања и верске
наставе
У оквиру стручног усавршавања, наставници Стручног већа су похађали следеће семинаре
Ана Станковић Петровић:
1. К2, П3 Како да наставник постане добар говорник
2. Програм обуке за реализацију нових програма наставе орјентисане ка исходима учења
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3. Обука преко платформе „Чувам те“ – Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и
насиља
4. Обука преко платформе „Чувам те“ – Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима
5. Мој ученик – потенцијална жртва, починикац или посматрач насиља
Оливера кудра:
1. К2, П3 Како да наставник постане добар говорник
2. Ослонац за боља постигнућа ученика
3. Програм обуке за реализацију нових програма наставе орјентисане ка исходима учења
Маја Павловић:
1. Програм обуке за реализацију нових програма наставе орјентисане ка исходима учења
2. К3, број 81; Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика
3. К4; број 163; Школа отворена родитељима 2
Данијела Петреш Гајић:
1. Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно – васпитног рада установе
2. К3; 81; Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика
3. Планирање и интеграција иформационо-комуникационих технологија у образовну праксу – практични примери
4. К1; Програм обуке за реализацију нових програма наставе орјентисане ка исходима учења
5. К4; број 163; Школа отворена родитељима 2 – ефикасном комуникацијом са родитељима до боље сарадње
Марија Миленковић
1. Програм обуке за запослене у образовању – дигитална учионица и дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и
дигитална обрада материјала
Слађана Милошевић
1. К1; Програм обуке за реализацију нових програма наставе орјентисане ка исходима учења
Борко Богићевић
К2; П3; број 465; Како мотивисати ученике 21. века?
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