Прва техничка школа
Радоја Домановића 8
34000 Крагујевац
Tel: +381 34 332 461 Fax +381 34 332 769
e-mail: direktor@prvatehnicka.edu.rs

Деловодни број:
01-2986
од 01.09.2022. год.

Извештај о раду директора Школе
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(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 GoogleMeet 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.
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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 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 Грађевинскоархитектонског 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.
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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.

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.
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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.

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.

5.
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 CRHцементара 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 главног вентила DN150.

6.

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.

У Крагујевцу,
01.09.2022. год.

Директор школе
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