
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЋУПРИЈА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. годину

ЋУПРИЈА,СЕПТЕМБАР 2016.године



Уводни деo

Школску 2015/2016. годину карактерише спровођење Акционог плана за
унапређење квалитета рада школе, сачињеног у складу са Извештајем о спољашњем
вредновању квалитета рада установе обављено од 07.05.-11.05.2015. године од стране
Тима спољашњих евалуатора Школске управе Јагодина и поступка самовредновања
изабране области квалитета Настава и учење.

Материјално–техничка основа рада

У школској 2015/2016. Години нису уложена значајна средства за уређење школе.
Претходне школске године је урађено детаљно сређивање ходника у школи и учионица
тако да није било потребе за значајнијим улагањима.
У току школске године купљене су 24 столице односно замењене су дотрајале столице у
наставничкој канцеларији.

У школској 2015/2016. години од  већих улагања планирана је реконструкција
крова школе који прокишњава и обнова возног парка за обуку куповином новог возила
али није реализовано због финансијске ситуације локалне самоуправе.

Кадровски услови

У школској 2015/2016. години у школи по питању кадровских услова било је  неких
измена и то:

Зорицу Јелић која је  на неплаћеном одсуству мењала је  наставник биологије из
Ћуприје, Славица Стевановић, која се  од почетка школске 2014/2015. године налазила на
листи запослених за чијим радом је делимично престала потреба, на замени је почев од
01.09.2014. године и даље најкасније до  31.08.2017.године.

Након доношења новог Правилника о  финансирању установа средњег образовања
у школи је укинуто радно место:Административни радник  на коме је радила стално
запослена Горица Симоновић и именованој је након преузимање дана 03.09.2016.године, а
потом 08.09.2016.г. у потпуности престао радни однос у Техничкој школи.

На упражњено место  спремачице у школи , након одласка   у пензију стално
запослене Србијанке Сибиновић  примљена је Весна Јовановић из Ћуприје  , почев од
24.10.2016.године и даље.

Због одсуства  Митровић Миодрага, наставника физике  који је на дужем боловању
примљен је Дејан Симић, почев од  01.12.2015.године  до 22.07.2016.године, када му је
након искоришћеног годишњег одмора престао радни однос  у Техничкој школи.

Милан Јелић је у периоду од 01.04.-7.07.2016.године користио  неплаћено одсуство
а у овом периоду га је мењала и изводила наставу Милица Милосављевић која је била  у
радном односу на одређено време  до 07.07.2016.године , када јој је након искоришћеног
годишњег одмора престао радни однос у Техничкој школи.

Ивану Радосављевићу, наставнику саобраћајне групе предмета је са
19.07.2016.године престао радни однос , по основу смрти.

Запосленима: Светлани Радосављевић, Воји Ристић и Драгану Милорадовићу је
престао радни однос  због  одласка у старосну пензију са 31.08.2016.године.
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Ученици

Структура одељења

Кретање броја ученика у току школске године

На почетку школске године уписано је 317 ученика у 14 одељења , a на крају
шолске 2015/2016 је 300 (мушког пола  и  женског пола). Највеће осипање је у првом
разреду и најчешћи разлог који родитељи наводе приликом исписивања јесте материјална
ситуација, тј. немогућност да финансирају путовање или становање ученика, али и
немогућност савладавања наставе појединих предмета где су постављени високи захтеви
за добијање позитивне оцене.

Одељење Уписано Накнадно Исписано, Искључено стање Број
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на
почетку
школске
године

уписано,
прешли из

других
одељења или
других школа

прешли у
друга

одељења,
променили

статус

М Ж
уч. на
крају
шк.
год.

I 1 30 2 4 0 19 11 28

I 2 30 7 10 0 20 10 27

I 3 31 8 9 2 22 9 28

Укупно 91 17 23 2 61 30 83

II 1 30 1 0 0 19 11 31

II 2 30 1 3 0 17 13 28

II 3 24 0 2 0 17 7 22

Укупно 84 2 5 0 53 31 81

III 1 26 2 1 1 15 11 26

III 2 28 0 2 0 17 11 26

III 3 14 0 1 0 6 8 13

III4 10 1 1 0 8 2 10

Укупно 78 3 5 1 46 32 75

IV 1 19 0 0 0 14 5 19

IV2 19 0 0 0 15 4 19

IV 3 16 0 2 0 8 8 14

IV4 10 0 1 0 5 5 9

Укупно 64 0 3 0 42 22 61

СВЕГА 317 22 36 3 300

Исписани ученици – 21
Ученици који су променили статус ( прешли на ванредно школовање ) – 12
Накнадно уписани ученици – 20
Ученици који су променили одељења - 3
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Организација рада школе

Образовно-васпитни рад школе одвијао се у складу са Календаром Министарства
просвете.

ЛЕТОПИС ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ:
4.9.2015. године
Продаја половних уџбеника у  школи

4. и 5.9.2015. године
Ученици наше школе Тодосијевић Александар ( 4/1 ), Трифуновић Милош ( 4/1 ) и
Мијалковић Саша ( 4/1 ) обишли су основне школе „Вук Караџић“ и „Ђура
Јакшић“ у Ћуприји и поделили књиге „Пажљивко“ најмлађим учесницима у
саобраћају и приказали им филм истог наслова у циљу вршења промоције
саобраћајног образовања најмлађих.

29. и 30.9.2015. године
Систематски преглед ученика првог разреда у Школском диспанзеру ћупријског
Дома здравља.

6.102015. године
Примена новог Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и
васпитању – прписано смањење оцене из владања.

12.10.2015. године
Одржана је јубиларна 70. улична трка поводом Дана ослобођења града, а у задњих
пар година трка „Меморијал Александар Петровић“.

16.10.2015. године
Одржано је општинско такмичење средњих школа у стоном-тенису. Екипа наше
школе ( Ћурић Филип 3/1, Милојевић филип 3/1 и Радосављевић Урош 2/1 ) је
освојила треће место. Вођа екипе био је Манојловић Милосав ( наставник физичког
васпитања у нашој школи ).

16.10.2015. године
Ученици наше школе Тодосијевић Александар ( 4/1 ), Трифуновић Милош ( 4/1 ) и
Мијалковић Саша ( 4/1 ) обишли су основну школу „13. октобар“ у Ћуприји и
поделили књиге и приказали филм „Пажљивко“ у циљу вршења промоције
саобраћајног образовања најмлађих.

4.11.2015. године
Одржано је општинско такмичење средњих школа у малом фудбалу. Екипа наше
школе ( Васић Виктор 1/3, Голубовић Милош 3/3, Петровић марко 2/2, Мијатовић
Никола 3/2, Матић Андрија 2/2, Грујић Игор 3/2, Кукић Марко 3/2, Никодијевић
Никола 3/1, радмановић арсеније 2/1, Ковачевић Стефан 1/2 и Павловић Никола 3/3
) освојила је треће место. Вођа екипе био је Манојловић Милосав ( наставник
физичког васпитања ).

17.11.2015. године
На седници Наставничког већа једногласно је донета одлука да сви радници школе
од сваког дела плате дају по 50,00 динара ( минимум ) као хуманитарну помоћ
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ученицима лоше материјалне ситуациије како би им се помогло да редовно
похађају и заврше школу.

23.11.2015. године
Организован је хуманитарни турнир за оболелог ученика медицинске школе у хали
спортова „Ада“ у Ћуприји. Учествовали су ученици 3/1 одељења ( о.с. Владан
Костић ), а остали су донирали новац и подржали своје школске другове.
25.11.2015. године
Организована је хуманитарна акција давалаца крви под називом „Твојих 5 минута“
у медицинској школи. У овој акцији је учествовало 6 ученика 4/2 одељења ( о.с.
Миладин Павловић ).

10.12.2015. године
У холу Електро-грађевинске школе у јгодини одржана је презентација ПМФ-а из
Крагујевца, Учитељског факултета из Јагодине и Електро-грађевинске школе из
Чачка. Због одласка на презентацију ученици 4/1 одељења нису имали наставу, док
су ученици 4/2, 4/3 и 4/4 одељења имали само прва два часа.

21.12.2015. године
На седници Наставничког већа донета је одлука да се у прби разред школске
2016/2017. године упишу три одељења четвртог степена стручне спреме у подручју
рада Саобраћај: 2 одељења Техничара друмског саобраћаја и 1 одељење Техничара
унутрашњег транспорта.

28.12. 2015. године
На предлог Ђачког парламента наше школе организован је хуманитарни турнир у
баскету да бисмо помогли ванредном ученику, Шаров Лазару који треба да иде на
операцију срца. Ученици и наставници су подржали турнир и донирали новац.

18.1.2016. године
У сали ниже музичке школе „Душан Сковран“ у Ћуприји одржана је аудиција за
такмичарски шоу-програм „Србија у ритму Европе“. Ученике наше школе
талентоване за плесање и певање водила је школски психолог Слободанка Илић.

14.-22.1.2016. године
У школи је обављен систематски преглед зуба свих ученика наше школе.

27.1.2016. године
У школи је обележена Школска слава Свети Сава и том приликом је уручен новац
спремачици која је отишла у пензију, Сибиновић Србијанки.

4.3.2016. године
Одржано је општинско такмичење средњих школа у рукомету.

10. и 11.3.2016. године
Четврти регионални Сајам образовања ( НОУ ФЕСТ 2016 ) одржан је у
просторијама Високе медицинске школе. Наша школа је послала екипу ученика и
наставника која је делила плакате и флајере и на тај начин представљала -
рекламирала школу.

11.3.2016. године
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Ученик наше школе, Миладиновић Ђорђе – 1/3 одељење, као члан Омладинског
атлетског клуба „Морава“ из Ћуприје на почетку ове сезоне постигао је завидне
резултате:

- на првенству Србије у дворани ( за млађе јуниоре ) у трци на 1500 m освојио је I
место;

- на првенству Србије у кросу ( за млађе јуниоре ) освојио је II место;
- на првом Међународном митингу у новоотвореној дворани учествовао је у трци на

800 m и освојио IV место;
- на првенству Србије у дворани ( за старије јуниоре ) ,у трци на 1500 m освојио је III

место.
Овим резултатима сврстан је међу прва три најбоља млађа јуниора у Србији.

17.3.2016. године
У складу са одредбама Државног програма обележавања годишњица историјских
догађаја ослободилачких ратова Србије од 2015. године обележавање Дана сећања на
17.3.2004. године – Погром на Косову и Метохији је саставни део државног програма.
Први школски час посвећен је тим догађајима и сећању на све страдале.

7.4.2016. године
У сали ниже музичке школе „Душан Сковран“ у Ћуприји организовано је општинско
такмичење рецитатора. Нашу школу су представљале: Снежана Глишић 2/1, Марија
Филиповић 3/1, Аница Станојевић 3/2. Ученице је водио наставник српског језика и
књижевности, Ивановић Синиша.

22.4.2016. године
Током првог часа прочтан је текст посвећен Холокаусту ( прогон Срба, Јевреја, Рома у
другом светском рату ).

28.4. 2016. до 3.5.2016. године
Ускршњи распуст.

13.5.2016. године
Одржан је Крос РТС-а па су часови трајали 30 минута закључно са петим часом.

18.5.2016. године
Одржана је прослава матуре у школи која је претекла у најбољем реду.

20.5.2016. године
На градском тргу је одржан матурски плес.

14.6.2016. године
У холу школе одржана је свечана додела диплома матурантима школске 2015/2016.
године.

5. и 6.7.2016. године
Први уписни круг – упис ученика у први разред школске 2016/2017. године

8.7.2016. године
Други уисни круг – упис ученика у први разред школске 2016/2017. године.
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Реализација наставе

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

Одељење Обавезна настава Изборна настава Час одељенског
старешине

Реализовано Није Реализован Није Реализованo Није
I1 1379 17 74 - 36 1
I2 1371 16 69 5 34 3
I3 1168 11 70 4 34 3

Укупно I 3918 44 213 9 104 7
II1 1249 22 67 3 35 /
II2 1042 35 70 3 34 1
II3 1098 16 68 2 35 /

Укупно II 3389 73 205 8 104 1
III1 1071 6 70 / 35 /
III2 1060 16 70 / 35 /
III3 1240 11 70 / 35 /
III4 1063 13 70 / 35 /

Укупно III 4434 75 332 / 140 /
IV1 968 19 61 3 27 8
IV2 959 24 64 / 32 3
IV3 1060 9 63 1 35 /
IV4 1060 20 64 / 35 /

Укупно IV 4047 72 252 4 129 11
Свега 13735 264 1002 21 477 19

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

Р.б. Наставни
предмет Наставник Број

ученика Одржано часова

1. Математика Ђорђевић Сузана 9 18
2. Географија Даниела Пантић 12 14
3. Математика Станисављевић Владан 20 35
4. Енглески Васиљевић Драгана 15 1

5.
Економика и
организација
саобраћаја

Иветић Јелена
26 6

6. Шпедиција Иветић Јелена 24 6
7. Биологија Стојановић Мирјана 18 1

8. Мотори и
моторна возила Ристић Воја 4 7

9. Машински
елементи Јелић Милан 4 3

10. Физика Симић Дејан 38 5

11. Српски језик и
књижевност Ивановић Синиша 8 32

12. Одржавање Грујић Иван 9 7
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средстава
унутрашњег
транспорта

13. Регулисање
саобраћаја Грујић Иван 12 6

14. Безбедност
саобраћаја Грујић Иван 8 10

15. Биологија Стевановић Славица 48 6

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
(за поправне, матурске, завршне и разредне испите)

Р.б. Наставни
предмет Наставник Број

ученика
Одржано

часова

1.
Управљање
транспортним
процесима

Младеновић Дејан 35 6

2.

Електронски и
електрични
уређаји на
возилу

Бранковић Снежана 4 14

3. Основи
електротехнике Бранковић Снежана 10 14

4. Математика Сузана Ђорђевић 3 11

5.
Електрични и
електронски
уређаји

Снежана Бранковић 3 7

6. Основи
електротехнике Снежана Бранковић 3 7

7. Српски језик и
књижевност Ивановић Синиша 6 8

8. Француски језик Влаховић Маја 2 13

9. Немачки језик Јончић Зорица 4 17

10.

Терет у
саобраћају и
механизација
претовара

Видановић Предраг 4 7

11. Математика Миладин Тодоровић 30 11
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Р.б. Наставни
предмет Наставник Број

ученика
Одржано

часова

12. Математика Ђорђевић Сузана 30 13

13. Саобраћајна
група предмета Радосављевић Иван 12 13

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

Р.б. Наставни
предмет Наставник Број

ученика
Планирано

часова
Одржано

часова
1. Географија Пантић Даниела 12 6 6
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Успех ученика

АНАЛИЗА УСПЕХА И ПОНАШАЊА УЧЕНИКА
НА КРАЈУ НАСТАВНЕ   2015/2016. ГОДИНЕ

I-1 I-2 I-3 СВЕГА II-1 II-2 II-3 II-4 СВЕГА
БРОЈНO СТАЊЕ 29 30 25 84 24 26 14 9 73
ПОЗИТИВНИХ 23 18 14 55 23 22 11 6 62
% 79.3 60.0 56.0 65.5 95.8 84.6 78.6 66.7 84.9
НЕГАТИВНИХ 6 12 11 29 1 4 3 3 11
% 20.7 40.0 44.0 34.5 4.2 15.4 21.4 33.3 15.1
ОДЛИЧНИХ 5 4 2 11 3 4 0 0 7
ВР.ДОБРИХ 12 10 3 25 7 9 4 2 22
ДОБРИХ 6 4 7 17 13 9 6 4 32
ДОВОЉНИХ 0 0 2 2 0 0 1 0 1
НЕДОВОЉНИХ 6 12 11 29 1 4 3 3 11
СА 1 СЛ. 2 7 9 18 1 3 3 3 10
СА 2 СЛ. 4 3 1 8 0 1 0 0 1
СА 3 И ВИШЕ СЛ. 0 2 1 3 0 0 0 0 0
ОПРАВДАНИХ 2786 3838 3107 9731 2216 1956 670 2490 7332
ОПР./УЧЕНИКУ 96.1 127.9 124.3 115.8 92.3 75.2 47.9 276.7 100.4
НЕОПРАВДАНИХ 162 213 257 632 265 230 81 189 765
НЕОП./УЧЕНИКУ 5.6 7.1 10.3 7.5 11.0 8.8 5.8 21.0 10.5
УКУПНО 2948 4051 3364 10363 2481 2186 751 2679 8097
УК./УЧЕНИКУ 101.7 135.0 134.6 123.4 103.4 84.1 53.6 297.7 110.9
ПРИМЕРНО(5) 29 22 17 68 18 24 5 5 52
% 100.0 73.3 68.0 81.0 75.0 92.3 35.7 55.6 71.2
ВРЛО ДОБРО(4) 0 6 3 9 5 1 1 1 8
% 0.0 20.0 12.0 10.7 20.8 3.8 7.1 11.1 11.0
ДОБРО(3) 0 2 4 6 1 1 3 0 5
% 0.0 6.7 16.0 7.1 4.2 3.8 21.4 0.0 6.8
ДОВОЉНО(2) 0 0 1 1 0 0 4 3 7
% 0.0 0.0 4.0 1.2 0.0 0.0 28.6 33.3 9.6
НЕЗАДОВОЉ.(1) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 1.4



12

III-1 III-2 III-3 III-4 СВЕГА IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 СВЕГА УКУПНО

БРОЈНИ СТАЊЕ 26 26 13 10 75 19 19 14 9 61 299

ПОЗИТИВНИХ 19 16 11 6 52 19 17 11 9 56 244
% 73,1 61,5 84,6 60,0 69,3 100,0 89,5 78,6 100,0 91,8 81,6
НЕГАТИВНИХ 7 10 2 4 23 0 2 3 0 5 53
% 26,9 38,5 15,4 40,0 30,7 0,0 10,5 21,4 0,0 8,2 17,7
ОДЛИЧНИХ 5 5 0 1 11 8 6 0 0 14 46
ВР.ДОБРИХ 3 4 3 0 10 5 8 1 3 17 80
ДОБРИХ 11 7 7 5 30 6 3 9 5 23 106
ДОВОЉНИХ 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 12
НЕДОВОЉНИХ 7 10 2 4 23 0 2 3 0 5 53
СА 1 СЛ. 4 4 2 3 13 0 0 1 0 1 32
СА 2 СЛ. 3 4 0 0 7 0 0 0 0 0 12
СА 3 И ВИШЕ СЛ. 0 2 0 1 3 0 2 2 0 4 9

ОПРАВДАНИХ 2908 2772 1863 2322 9865 1308 2438 1929 2053 7728 37745
ОПР./УЧЕНИКУ 111,8 106,6 143,3 232,2 131,5 68,8 128,3 137,8 228,1 126,7 126,2
НЕОПРАВДАНИХ 227 243 247 162 879 34 172 321 176 703 2782
НЕОП./УЧЕНИКУ 8,7 9,3 19,0 16,2 11,7 1,8 9,1 22,9 19,6 11,5 9,3
УКУПНО 3135 3015 2110 2484 10744 1342 2610 2250 2229 8431 40527
УК./УЧЕНИКУ 120,6 116,0 162,3 248,4 143,3 70,6 137,4 160,7 247,7 138,2 135,5

ПРИМЕРНО(5) 18 15 6 6 45 19 8 0 4 31 193
% 69,2 57,7 46,2 60,0 60,0 100,0 42,1 0,0 44,4 50,8 64,5
ВРЛО ДОБРО(4) 4 4 0 0 8 0 5 1 2 8 30
% 15,4 15,4 0,0 0,0 10,7 0,0 26,3 7,1 22,2 13,1 10,0
ДОБРО(3) 2 3 6 2 13 0 3 2 3 8 31
% 7,7 11,5 46,2 20,0 17,3 0,0 15,8 14,3 33,3 13,1 10,4
ДОВОЉНО(2) 1 3 0 2 6 0 3 8 0 11 35
% 3,8 11,5 0,0 20,0 8,0 0,0 15,8 57,1 0,0 18,0 11,7
НЕЗАДОВОЉ.(1) 1 1 1 0 3 0 0 3 0 3 10
% 3,8 3,8 7,7 0,0 4,0 0,0 0,0 21,4 0,0 4,9 3,3
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Позитиван успех постигла су 244 ученика (82 %), што je за 13 % више у односу на
претходну школску годину.

Ранг листа позитивног успеха по одељењима:

Ранг Одељење Проценат ученика са
позитивним успехом

1. 1/1, 1/2 100 %
2. 4/1 94.7%
3. 4/2 89.5 %
4. 4/2 84.6%

Ранг листа позитивног успеха по разредима:

Ранг Разред Проценат ученика са
позитивним успехом

1. I V 91.8 %
2. I 91.5 %
3. II 75.3 %
4. III 69.3 %

Рaнг листа према просечној оцени:

Ранг Одељење Просечна оцена
1. 4/1 4,03
2. 4/2 3.73
3. 1/1 3,64
4. 2/1 3,49

Успех I разред II разред III разред IV разред Укупно
Одличан 12 9 11 14 46
Врло
добар 27 26 10 17 80

Добар 31 22 30 23 106
Довољан 5 4 1 2 12
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Изостајање

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016.ГОДИНЕ

Разред Број
одељења

Укупан
број

ученика

Број изостанака
Свега изостанака

Број ученика
без

изостанакаОправдани Неоправдани

I 3 82 9772 730 10502 0
II 3 81 10380 470 10850 2
III 4 75 9865 879 10744 0
IV 4 61 7728 703 8431 0

Укупно 14 299 37745 2782 40527 2

Ученици без иједног изостанка су: Несторовић Александар 2/1 и Тодоровић
Миљана 2/2.

Изостанака има укупно 40527 (135,5 по ученику): оправданих 33025 (126,2 по
ученику), а неоправданих 2782 (9,3 по ученику).

Ранг листа изостајања по разредима:

Ранг Разред Изостанака по ученику
1. III 143,3
2. IV 138,2
3. II 134,0
4. I 128,1

Ранг листа изостајања по одељењима:

Ранг Одељење Изостанака по ученику
1. 3/4 248,4
2. 4/4 247,7
3. 1/3 190,0
4. 2/3 177,0

Ранг листа одељења која имају најмањи број изостанака по ученику:

Ранг Одељење Изостанака по ученику
1. 1/1 61,5
2. 4/1 70,6
3. 2/1 115,9
4. 3/2 116

.
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Након анализе података и поређења у односу на школске 2012/2013. и 2013/2014. и
2014/2105.годину запажен је стални пораст изостајања по ученику. Уочава се пораст
изостајања ученика I разреда из године у годину који су повећали изостајање у односу на
школску 2012/2013. годину чак за око 50%. Запажа се тренд повећања изостајања у већини
одељења у односу на претходну годину. Укупан број изостанака по ученику расте,
оправданих изостанака по ученику расте а број неоправданих изостанака по ученику
опада. Школске 2014/2015. године оправдани изостанци су учествовали са 91% од
укупног број изостанака а школске 2015/2016. године па се мора указати одељенским
старешинама да имају строжији приступ у правдању изостајања у складу са законом.

Васпитно-дисциплинске мере:

Током овог периода оцењивања изречено укупно 115 казни:

Васпитно-
дисциплинска мера I II III IV Укупно

Укор ОС 25 24 29 15 94
Укор ОВ 3 18 25 26 72
Укор дирекора школе 4 / 3 3 10
Укор НВ 2 / 1 / 3
Искључење 1 / 1 / 171

Владање ученика:

Владање I II III IV Укупно
Примерно 68 81% 52 71% 45 57% 45 64% 210 69%
Врло добро 9 11% 8 11% 12 15% 11 16% 40 13%
Добро 6 7% 5 7% 18 23% 14 20% 432 14%
Довољно 1 1% 7 10% 4 5% 0 0% 121 4%
Незадовољавајуће 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 1 0,3%
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АНАЛИЗА УСПЕХА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2015/2016.

I-1 I-2 I-3 СВЕГА II-1 II-2 II-3 СВЕГА

БРОЈНИ СТАЊЕ 28 26 28 82 31 28 22 81

ПОЗИТИВНИХ 28 26 26 80 31 28 22 81
% 100,0 100,0 92,9 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0
НЕГАТИВНИХ 0 0 2 2 0 0 0 0
% 0,0 0,0 7,1 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ОДЛИЧНИХ 6 4 2 12 2 4 3 9
ВР.ДОБРИХ 10 11 6 27 18 6 2 26
ДОБРИХ 12 9 12 33 10 14 10 34
ДОВОЉНИХ 0 2 6 8 1 4 7 12
НЕДОВОЉНИХ 0 0 2 2 0 0 0 0
СА 1 СЛ. 0 0 0 0 0 0 0 0
СА 2 СЛ. 0 0 0 0 0 0 0 0
СА 3 И ВИШЕ СЛ. 0 0 2 2 0 0 0 0

ОПРАВДАНИХ 1644 3280 4848 9772 3461 3183 3736 10380
ОПР./УЧЕНИКУ 58,7 126,2 173,1 119,2 111,6 113,7 169,8 128,1
НЕОПРАВДАНИХ 79 180 471 730 133 180 157 470
НЕОП./УЧЕНИКУ 2,8 6,9 16,8 8,9 4,3 6,4 7,1 5,8
УКУПНО 1723 3460 5319 10502 3594 3363 3893 10850
УК./УЧЕНИКУ 61,5 133,1 190,0 128,1 115,9 120,1 177,0 134,0

ПРИМЕРНО(5) 20 21 10 51 31 19 16 66
% 71,4 80,8 35,7 62,2 100,0 67,9 72,7 81,5
ВРЛО ДОБРО(4) 4 2 3 9 0 1 4 5
% 14,3 7,7 10,7 11,0 0,0 3,6 18,2 6,2
ДОБРО(3) 4 2 2 8 0 2 0 2
% 14,3 7,7 7,1 9,8 0,0 7,1 0,0 2,5
ДОВОЉНО(2) 1 9 10 0 6 2 8
% 0,0 3,8 32,1 12,2 0,0 21,4 9,1 9,9
НЕЗАДОВОЉ.(1) 0 4 4 0 0 0 0
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III-1 III-2 III-3 III-4 СВЕГА IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 СВЕГА УКУПНО

БРОЈНО СТАЊЕ 26 26 13 10 75 19 19 14 9 61 299

ПОЗИТИВНИХ 26 25 13 8 72 19 17 12 9 57 290
% 100,0 96,2 100,0 80,0 96,0 100,0 89,5 85,7 100,0 93,4 97,0
НЕГАТИВНИХ 0 1 0 2 3 0 2 2 0 4 9
% 0,0 3,8 0,0 20,0 4,0 0,0 10,5 14,3 0,0 6,6 3,0
ОДЛИЧНИХ 5 5 0 1 11 8 6 0 0 14 46
ВР.ДОБРИХ 3 4 3 0 10 5 8 1 3 17 80
ДОБРИХ 16 14 7 7 44 6 3 10 5 24 135
ДОВОЉНИХ 2 2 3 0 7 0 0 1 1 2 29
НЕДОВОЉНИХ 0 1 0 2 3 0 2 2 0 4 9
СА 1 СЛ. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
СА 2 СЛ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СА 3 И ВИШЕ СЛ. 0 1 0 1 2 0 2 2 0 4 8

ОПРАВДАНИХ 2908 2772 1863 2322 9865 1308 2438 1929 2053 7728 37745
ОПР./УЧЕНИКУ 111,8 106,6 143,3 232,2 131,5 68,8 128,3 137,8 228,1 126,7 126,2
НЕОПРАВДАНИХ 227 243 247 162 879 34 172 321 176 703 2782
НЕОП./УЧЕНИКУ 8,7 9,3 19,0 16,2 11,7 1,8 9,1 22,9 19,6 11,5 9,3
УКУПНО 3135 3015 2110 2484 10744 1342 2610 2250 2229 8431 40527
УК./УЧЕНИКУ 120,6 116,0 162,3 248,4 143,3 70,6 137,4 160,7 247,7 138,2 135,5

ПРИМЕРНО(5) 18 15 6 6 45 19 8 0 4 31 193
% 69,2 57,7 46,2 60,0 60,0 100,0 42,1 0,0 44,4 50,8 64,5
ВРЛО ДОБРО(4) 4 4 0 0 8 0 5 1 2 8 30
% 15,4 15,4 0,0 0,0 10,7 0,0 26,3 7,1 22,2 13,1 10,0
ДОБРО(3) 2 3 6 2 13 0 3 2 3 8 31
% 7,7 11,5 46,2 20,0 17,3 0,0 15,8 14,3 33,3 13,1 10,4
ДОВОЉНО(2) 1 3 0 2 6 0 3 8 0 11 35
% 3,8 11,5 0,0 20,0 8,0 0,0 15,8 57,1 0,0 18,0 11,7
НЕЗАДОВОЉ.(1) 1 1 1 0 3 0 0 3 0 3 10
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Извештај испитног одбора после полагања свих испита у
јунском и августовском року школске 2015/2016. године

На седници Наставничког већа одржаној 4.2.2016. године усвојена су књижевна
дела из српског језика и књижевности ( део матуског исита ), испитна питања из изборних
предмета ( део матурског испита ), као и теме и питања за полагање завршних и матурских
испита. Сва испитна питања, теме и дела су истакнути на огласној табли школе.

Организовани су припремна настава и полагање разредних испита из страних
језика ( француски и немачки језик ) због немогућности реализовања редовне наставе (
мали број ученика учи ове језике , па није могуће одржати редовну наставу).

Припремна настава је одржана 23. и 24.5.2016 године, а испит из француског језика
је одржан 26.5.2016. године, док је испит из немачког језика одржан 31.5.2016. године.

Постигнут је следећи успех:

Језик Презиме и име
ученика Одељење Оцена

Француски
језик

Ђокић
Александар 2/3 добар

( 3 )

Немачки језик Милошевић
Невена 1/1 врло добар

( 4 )

Немачки језик Стакић Марко 4/2 одличан
( 5 )

Немачки језик Стакић Трајко 4/2 одличан
( 5 )

Немачки језик Рошковић
Александра 4/3 добар

( 3 )

Ученица 4/3 одељења, Голубовић Маријана упућена је на полагање разредног
испита из једног предмета ( управљање транспортним процесима ), због оправданог
одсуствовања са више од 1/3 фонда часова тог предмета. Ученица је пријавила полагање
разредног испита, изашла на испит и положила оценом довољан ( 2 ). Пре полагања
одржана јој је припремна настава. Иста ученица је поднела приговор на закључене оцене
из три предмета и то: одржавање средстава унутрашњег транспорта, унутрашњи
транспорт и складишта. Постигла је следећи успех: одржавање средстава унутрашњег
транспорта – недовољан ( 1 ), унутрашњи транспорт – довољан ( 2 ) и складишта –
недовољан ( 1 ). Ученица је упућена на полагање поправног испита у јунском испитном
року из двапредмета и то: одржавање средстава унутрашњег транспорта и складишта.
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СПИСАК УЧЕНИКА ЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА КОЈИ СЕ УПУЋУЈУ НА
ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016.

ГОДИНЕ

1. Рацић Стефан 4/1: регулисање саобраћаја
2. Кијачић Анђелка 4/3: одржавање средстава унутрађњег транспорта
3. Тодосијевић Кристина 4/3: математика
4. Костадиновић Марина 4/3: складишта; унутрашњи транспорт
5. Голубовић Маријана 4/3: складишта; одржавање средстава унутрашњег

транспорта
6. Нешић Лазар 3/4: математика
7. Матић Ивица 3/4: превоз пуника и робе
8. Милошевић Никола 3/4: превоз путника и робе

СПИСАК УЧЕНИКА ЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА КОЈИ ПОНАВЉАЈУ РАЗРЕД
ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

1. Миленковић Филип 4/2 ( 4 недовољне оцене )
2. Трифуновић Јована 4/2 ( 4 недовољне оцене )
3. Добросављевић Новица 4/3 ( 3 недовољне оцене )
4. Јовчић Никола 4/3 ( 3 недовољне оцене )
5. Живковић Александар 3/4 ( 5 недовољних оцена )

СПИСАК УЧЕНИКА ЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА КОЈИ СУ ПОСИГЛИ
ОДЛИЧАН УСПЕХ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

1. Алексић Ђорђе 4/1
2. Бачкулић – Ценић Ивана 4/1
3. Живковић Александра 4/1
4. Јовановић Јелена 4/1
5. Павић Милан 4/1
6. Радојковић Тамара 4/1
7. Трифуновић Милош 4/1
8. Цвејић Мирослав 4/1
9. Војиновић Кристина 4/2
10. Стојковић Јована 4/2
11. Стакић Марко 4/2
12. Стакић Трајко 4/2
13. Тодосиијевић Александар 4/2
14. Урошевић Младен 4/2
15. Петрески Виктор 3/4
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ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЛАГАЊА  МАТУРСИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА  У
ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

Сасатанак Испитног одбора оржан је 7.6.2016. године у 9:35 и на састанку су
утврђена правила приликом полагања завршних и матурских испита, као и теме за
полагање српског језика и књижевности у оквиру матурског испита.

Матуранти Техничке школе пријављивали су матурске, завршне и поправне
испите и предавали су матурске и завршне радове на оверу 6. и 7.6.2016. године. Тада су
имали и консултације са предметним наставницима.

Распоред матурских и завршних испита био је одштампан и истакнут на огласним
таблама школе. Матурски и завршни испити организовани су од 08.6.2016. до 14.6.2016.
године.

Писани део матуског испита, тј. испит из српског језика одржан је 8.6.2016. године.
Пре самог испита чланови Испитног одбора су отворили ковертиране и печатиране теме за
овај испит. Ученици 4/1 одељења су полагали испит у учионици број 1, дежурала је Јелена
Иветић. Ученици 4/2 одељења су полагали испит у учионици број 2. а дежурала је Милица
Милосављевић ( замена Милана Јелића ). Ученици 4/3 и 4/4 одељења полагали су испит у
учионици број 3, а дежурао је Младен Јевремовић. На спрату није било наставе док је
трајало полагање испита из српског језика, а на ходнику су дежурали Милосав
Манојловић и Миладин Тодоровић.

Извучене су следеће теме:
1. Камијев Странац себи и странац другима
2. Преступник и његов грех у роману Ф. Достојевског
3. Слуге и господари у роману ”Корени”, Д.Ћосића
4. Проклета авлија и њени заточеници

Право на полагање матурког испита стекли су:
1. Алексић Ђорђе 4/1
2. Бачкулић – Ценић Ивана 4/1
3. Цвејић Мирослав 4/1
4. Јовановић Јелена  4/1
5. Јанковић Јован 4/1
6. Јевтић Милош 4/1
7. Мијалковић Саша 4/1
8. Матејић Стефан 4/1
9. Пешић Душан 4/1
10. Павловић Јелена  4/1
11. Павић Милан 4/1
12. Пелић Стефан 4/1
13. Радојковић Никола 4/1
14. Радојковић Тамара 4/1
15. Трифуновић Милош 4/1
16. Вучковић Ђорђе 4/1
17. Вујичић Никола 4/1
18. Живковић Александра 4/1
19. Гошев Небојша 4/2
20. Јаковљевић Александар 4/2
21. Јоваџић Игор 4/2
22. Јовчић Владан 4/2
23. Милојковић Душан 4/2
24. Милутиновић Милан 4/2
25. Милановски Сандра 4/2
26. Николић Стефан 4/2
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27. Радисављевић Немања 4/2
28. Стојановић Душан 4/2
29. Стојковић Јована 4/2
30. Стакић Марко 4/2
31. Стакић Трајко 4/2
32. Тодосијевић Александар 4/2
33. Урошевић Младен 4/2
34. Војиновић Кристина 4/2
35. Џелатовић Чедомир 4/2
36. Живојиновић Марко 4/3
37. Ћурчић Никола 4/3
38. Аресић Никола 4/3
39. Илић Никола 4/3
40. Красић Немња 4/3
41. Милосављевић Сања 4/3
42. Рошковић Александра 4/3
43. Степановић Филип 4/3
44. Антић Душица 4/4
45. Јовановић Срђан 4/4
46. Милошевски Александар 4/4
47. Миленковић Ана 4/4
48. Миљковић Бијана 4/4
49. Марковић Игор 4/4
50. Петровић Александар 4/4
51. Стевановић Миљана 4/4
52. Урошевић Иван 4/4

Право на полагање завршног испита стекао је самоједан ученик 3/4 одељења,
Ристић Андрија.

ИЗВЕШТАЈ СА ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ И МАТУРСКОГ
ИСПИТА  У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

Матурски испит је пријавио 51 ученик и то српски језик и књижевност 51, изборни
предмет 49, а одбрану матурског рада 43 ученика.

 Српски језик и књижевност пријавило је, полагало и положило је њих 51.
Постигли су следећи успех, тј. добили су следеће оцене:
- одличан ( 5 ) добило је 20 ученика,
- врло добар ( 4 ) добило је 11 ученика,
- добар ( 3 ) добило је 17 ученика,
- довољан ( 2 ) добила су 3 ученика.
Просечна оцена је врло добар ( 3,94 ).

 Изборни предмет пријавило је, полагало и положило је њих 49.
Постигли су следећи успех, тј. добили су следеће оцене:
- одличан ( 5 ) добило је 34 ученика,
- врло добар ( 4 ) добило је 5 ученика,
- добар ( 3 ) добила су 4 ученика,
- довољан ( 2 ) добило је 6 ученика.
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Просечна оцена је врло добар ( 4,37 ).

 Одбрану матурског рада пријавила су 43 ученика, 43 ученика су полагала и
положио је 41 ученик.

Постигли су следећи успех, тј. добили су следеће оцене:
- одличан ( 5 ) добило је 27 ученика,
- врло добар ( 4 ) добило је 9 ученика,
- добар ( 3 ) добила су 4 ученика,
- довољан ( 2 ) добио је 1 ученик,
- недовољан ( 1 ) добила су два ученика и то Џелатовић Чедомир 4/2 и Јовчић

Владан 4/2.
Просечна оцена је врло добар ( 4,35 ).

 Просечна закључна оцена матурског испита је вро добар ( 4,17 ).
 Право на полагање завршног испита стекао је само један ученик 3/4

одељења и он је пријавио, полагао и положио испит оценом добар ( 3 ).

ИЗВЕШТАЈ ПО ОДЕЉЕЊИМА:

4/1 одељење - ТДС ( о.с. Иван Грујић )
Од 19 ученика у одељењу право да пријави и изађе на матурски испит имало је 18 ученика
( један ученик је упућен на полагање поправног испита ). Матурски испит је у целини
положило 16 ученика. Ученици Вујичић Никола и Јевтић Милош нису пријавили одбрану
матурског практичниг рада и упућују се на полагање тог дела матурског испита у августу.
Просечна оцена матурског испита је врло добар ( 4,44 ).

4/ 2 одељење - ТДС ( о.с. Миладин Павловић )
Од 19 ученика у одељењу право да пријави и изађе на матурски испит имало је 17 ученика
( 2 ученика понављају разред ). Матурски испит је у целини положило 15 ученика.
Ученици Јовчић Владан и Џелатовић Чедомир нису положили одбрану матурског
практичног рада и упућују се на полагање тог дела матурског испита у августу.
Просечна оцена матурског испита је врло добар ( 4,47 ).

4/ 3 одељење - ТУТ ( о.с. Предраг Јањић )
Од 14 ученика у одељењу право да пријави и изађе на матурски испит имало је 8 ученика
( 2 ученика понављају разред, а 4 се упућују на полагање поправног испита ). Матурски
испит су у целини положила 3 ученика. Ученици Арсић Никола, Красић Немања,
Милосављевић Сања и Рошковић Александра нису пријавили одбрану матурског
практичниг рада и упућују се на полагање тог дела матурског испита у августу.
Просечна оцена матурског испита је врло добар ( 3,78 ).

4/4 одељење – МТКК ( о.с. Воја Ристић )
Од 9 ученика у одељењу право да пријави и изађе на матурски испит имало је 9 ученика.
Матурски испит у целини је положило 7 ученика. Ученици Милошевски Александар и
Миљковић Бојана нису пријавили полагање изборног предмета и одбрану матурског
практичног рада па се упућују на полагање у августу.
Просечна оцена матурског испита је врло добар ( 4,29 ).
3/4 одељење – ВМВ ( о.с. Воја Ристић )
Од 10 ученика у одељењу право да пријави и изађе на завршни испит имао је 1 ученик –
само је он завршио обуку вожње и положио возачки испит ( 1 ученик није завршио разред,
а 3 ученика су упућена на полагање поправног испита у августу ).
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Просечна оцена завршног испита је добар ( 3,00 ).

У јунском испитном року диплому о завршеном средњем образовању стекло је 42
ученика ( 41 ученик стекао је диплому четвртог степена стручне спреме, а 1 ученик је
стекао диплому трећег степена стручне спреме ).

ИЗВЕШТАЈ СА ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ  ИСПИТА У
ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ ( ЗАВРШНА

ОДЕЉЕЊА )

Испити су реализовани 27. и 28.6.2016. године.

4/1 – ТДС ( о.с. Иван Грујић )
На поправни испит упућен је 1 ученик, који је исти пријавио, полагао и положио.
* Рацић Стефан – регулисање саобраћаја: довољан ( 2 ). Ученик је стекао сведочанство о
завршеном четвртом разреду и постигао је добар ( 2,79 ) успех.

4/3 – ТУТ ( о.с. Предраг Јањић )
На поправни испит упућене су 4 ученице, које су исти пријавиле и полагале. Њих 3 су
положиле поправни испит, док 1 ученица није.
* Тодосијевић Кристина – математика: недовољан ( 1 ) и упућује се на полагање
поправног испита у августу.
* Костадиновић Марина – унутрашњи транспорт: довољан ( 2 ); складишта: довољан ( 2 ).
Ученица је стекла сведочанство о завршеном четвртом разреду и постигла је добар ( 2,57 )
успех.
* Голубовић Маријана – одржавање средстава унутрашњег транспорта: добар ( 3 );
складишта: добар ( 3 ). Ученица је стекла сведочанство о завршеном четвртом разреду и
постигла је добар ( 2,64 ) успех.
* Кијачић Анђелка - одржавање средстава унутрашњег транспорта: довољан ( 2 ). Ученица
је стекла сведочанство о завршеном четвртом разреду и постигла је довољан ( 2,43 ) успех.

3/4 – ВМВ ( о.с. Драгана Васиљевић )
На поправни испит упућена су 3 ученика, који су исти пријавили.
* Ученици Матић Ивица и Милошевић Никола нису приступили полагању поправног
испита из предмета: превоз путника и робе, па се упућују на полагање истог у августу.
* Нешић Лазар – математика: недовољан ( 1 ) и упућује се на полагање поправног испита
у августу.

ИЗВЕШТАЈ СА ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА УЧЕНИКА
НЕЗВРШНИХ ОДЕЉЕЊА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016.

ГОДИНЕ, КАО И ИСПИТА ПО ПРИГОВОРУ

Организована је припремна настава и полагање разредних испита за ученике који су
оправдано одсуствовали са више од 1/3 укупног фонда часова одређеног предмета.

На полагање разредног испита из српског језика и књижевности упућене су 4 ученице.
* Милошевић Емилија – 3/2 одељење: недовољан ( 1 ); ( упућује се на полагање поправног
испита у августу )
* Стоиљковић Невена – 3/2 одељење: недовољан ( 1 ); ( упућује се да понови разред )
* Василијевић Јована – 3/3 одељење: добар ( 3 ); ( стекла је сведочанство о завршеном
трећем разреду и постигла је добар ( 2,58 ) успех )
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* Радовановић Кристина – 3/3 одељење: довољан ( 2 ); (стекла је сведочанство о
завршеном трећем разреду и постигла је врло добар ( 3,50 ) успех ).
Писмени део испита одржан је 22.6.2016. године, а усмени 23.6.2016. године.

На полагање разредног испита из електричих и електронских уређаја упућена је 1
ученица.
* Глишић Снежана – 2/1 одељење: довољан ( 2 ) ( упућује се на полагање поправног
испита из математике у августу ).
Испит је одржан 28.6.2016. године.

На полагање разредног испита из основи електротехнике упућене су 2 ученице.
* Илић Тамара – 2/3 одељење – није приступила полагању испита и упућује се на
полагање поправног у августу;
* Костадиновић Јована – 2/3 одељење – није пријавила и није ни полагала разредни испит,
па се упућује на полагање у августу.

Ученица 3/2 одељења, Миленковић Милица полагала је испит по приговору из предмета:
организација превоза 6.7.2016. године и добила оцену довољан ( 2 ). Након положеног
испита по приговору ученица се упућује на полагање поправног испита из математике и
безбедности саобраћаја у августу.

СПИСАК УЧЕНИКА НЕЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА КОЈИ НИСУ
ЗАВРШИЛИ РАЗРЕД НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

1. Милић Кристина 1/3 одељење - 4 недовољне оцене
2. Петровић Александра 1/3 одељење – 8 недовољних оцена
3. Стоиљковић Невена 3/2 одељење – 3 недовољне оцене

СПИСАК УЧЕНИКА НЕЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА КОЈИ СЕ
ПОХВАЉУЈУ НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

1. Матић Милица 1/1 одељење – одличан успех ( 5,00 ) и примерно владање
2. Стојановић Ђовани 1/1 одељење - одличан успех ( 5,00 ) и примерно владање
3. Вучковић Никола 1/3 одељење - одличан успех ( 5,00 ) и примерно владање
4. Стакић Марко 1/3 одељење - одличан успех ( 5,00 ) и примерно владање
5. Ћурић Филип 3/1 одељење - одличан успех ( 5,00 ) и примерно владање
6. Маринковић Мирјана 1/3 одељење – мења два превоза и постигла је врло добар
( 3,94 ) успех и примерно владање

СПИСАК УЧЕНИКА НЕЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА КОЈИ СЕ УПУЋУЈУ
НА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

1/3 одељење ( ТУТ ) – И.Радосављевић / Ј.Иветић
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ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
УЧЕНИКА

ПРЕДМЕТ И ОЦЕНА СА
ПОПРАВНОГ УСПЕХ НАКОН

ПОПРАВНОГ

Ђођевић Тони математика – довољан ( 2 ) довољан ( 2,44 )

Матејић Иван српски језик и књиженост – довољан
( 2 )

довољан ( 2,44 )

Дисић Стефан

српски језик и књиженост – довољан
( 2 );
основи саобраћаја и транспорта –
довољан ( 2 )

довољан ( 2,38 )

Милосављевић Миљан српски језик и књиженост – довољан
( 2 )

добар ( 2,56 )

Димић Марина
математика – довољан ( 2 );
основи саобраћаја и транспорта –
довољан ( 2 )

добар ( 2,50 )

2/1 одељење ( ТДС ) – Д.Младеновић

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
УЧЕНИКА

ПРЕДМЕТ И ОЦЕНА СА
ПОПРАВНОГ

УСПЕХ НАКОН
ПОПРАВНОГ

Глишић Снежана математика – довољан ( 2 ) добар ( 2,81 )
Ивковић Бојан математика – довољан ( 2 ) добар ( 2,63 )
Милетић Александар математика – довољан ( 2 ) довољан ( 2,44 )
Миловановић Душан математика – довољан ( 2 ) добар ( 2,75 )
Павловић Александра математика – довољан ( 2 ) добар ( 2,81 )

2/2 одељење ( ТДС ) – В.Станисављевић

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
УЧЕНИКА

ПРЕДМЕТ И ОЦЕНА СА
ПОПРАВНОГ

УСПЕХ НАКОН
ПОПРАВНОГ

Кијачић Богољуб математика – довољан ( 2 ) добар ( 2,81 )
Маловић Никола математика – довољан ( 2 ) добар ( 2,50 )

Ракић Габријела електрични  и електронски уређаји –
довољан ( 2 )

добар ( 2,63 )

Стевановић Милош математика – довољан ( 2 ) добар ( 2,69 )

Терзић Тијана
математика – довољан ( 2 );
електрични  и електронски уређаји –
довољан ( 2 )

добар ( 2,63 )

2/3 одељење ( ТУТ ) – С.Радосављевић

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
УЧЕНИКА

ПРЕДМЕТ И ОЦЕНА СА
ПОПРАВНОГ

УСПЕХ НАКОН
ПОПРАВНОГ

Гајић Милан математика – довољан ( 2 ) добар ( 2,67 )
Голубовић Никола математика – довољан ( 2 ) довољан ( 2,40 )

Грбић Данијел математика – довољан ( 2 )
основи електротехнике – довољан ( 2 ) довољан ( 2,27 )

Добросављевић математика – довољан ( 2 ) довољан ( 2,27 )
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Владимир

Илић Тамара математика – довољан ( 2 )
основи електротехнике – довољан ( 2 ) довољан ( 2,27 )

Крстић Стефан математика – довољан ( 2 ) добар ( 3,33 )

Милојевић Јелена математика – довољан ( 2 )
основи електротехнике – довољан ( 2 ) довољан ( 2,40 )

Симић Алиса математика – довољан ( 2 ) добар ( 2,93 )
Тодоровић Баја математика – довољан ( 2 ) довољан ( 2,47 )

Костадиновић Јована математика – довољан ( 2 )
основи електротехнике – довољан ( 2 ) довољан ( 2,13 )

3/1 одељење ( ТДС ) – В.Костић

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
УЧЕНИКА

ПРЕДМЕТ И ОЦЕНА СА
ПОПРАВНОГ

УСПЕХ НАКОН
ПОПРАВНОГ

Антић Бојана
српски језик и књижевност – довољан
( 2 )
математика – довољан ( 2 )

добар ( 2,77 )

Васић Србијанка математика – довољан ( 2 ) добар ( 2,85 )

Љубоје Вељко
српски језик и књижевност – довољан
( 2 )
безбедност саобраћаја – довољан ( 2 )

довољан ( 2,46 )

Матић Јована математика – довољан ( 2 ) добар ( 2,77 )
Тодоровић Горан безбедност саобраћаја – довољан ( 2 ) добар ( 3,00 )

Радосављевић Никола
математика – довољан ( 2 )
терет у саобраћају и механизација
претовара – довољан ( 2 )

довољан ( 2,46 )

Здравковић Вељко терет у саобраћају и механизација
претовара – добар ( 3 )

добар ( 2,77 )

3/2 одељење ( ТДС ) – Б.Милић

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
УЧЕНИКА

ПРЕДМЕТ И ОЦЕНА СА
ПОПРАВНОГ

УСПЕХ НАКОН
ПОПРАВНОГ

Гицић Никола математика – довољан ( 2 ) добар ( 2,85 )

Кукић Марко
математика – довољан ( 2 )
српски језик и књижевност – довољан
( 2 )

добар ( 2,77 )

Кукић Никола математика – довољан ( 2 ) добар ( 2,77 )

Милошевић Дамјан
српски језик и књижевност – довољан
( 2 )
безбедност саобраћаја – довољан ( 2 )

довољан ( 2,31 )

Симић Биљана математика – довољан ( 2 )
организација превоза – довољан ( 2 )

добар ( 3,15 )

Симић Иван математика – довољан ( 2 ) добар ( 2,85 )

Стајић Петар
организација превоза – довољан ( 2 )
српски језик и књижевност – довољан
( 2 )

довољан ( 2,46 )

Милошевић Емилија српски језик и књижевност – довољан
( 2 )

добар ( 3,31 )

Миленковић Милица математика – довољан ( 2 ) добар ( 2,77 )
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ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
УЧЕНИКА

ПРЕДМЕТ И ОЦЕНА СА
ПОПРАВНОГ

УСПЕХ НАКОН
ПОПРАВНОГ

безбедност саобраћаја – довољан ( 2 )

3/3 одељење ( ТУТ ) – С.Ђорђевић

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
УЧЕНИКА

ПРЕДМЕТ И ОЦЕНА СА
ПОПРАВНОГ

УСПЕХ НАКОН
ПОПРАВНОГ

Памучина Милош средства унутрашњег транспорта –
довољан ( 2 ) довољан ( 2,42 )

Петровић Вељко средства унутрашњег транспорта –
довољан ( 2 ) довољан ( 2,33 )

Укупан број ученика незавршних одељења који су били упућени на полагање поправног
испита у августу 2016. године је 43. Сви ученици су положили поправни испит и
завршили разред ( стекли сведочанство о завршаном разреду ).

СПИСАК УЧЕНИКА ЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА КОЈИ СЕ УПУЋУЈУ
НА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

3/4 одељење ( ВМВ ) – Д.Васиљевић

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
УЧЕНИКА

ПРЕДМЕТ И ОЦЕНА СА
ПОПРАВНОГ

УСПЕХ НАКОН
ПОПРАВНОГ

Нешић Лазар математика - довољан ( 2 ) добар ( 2,62 )
Матић Ивица превоз путника и робе – довољан ( 2 ) добар ( 2,69 )

Милошевић Никола превоз путника и робе – недовољан
( 1 )

није завршио
разред

4/3 одељење ( ТУТ ) – П.Јањић

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
УЧЕНИКА

ПРЕДМЕТ И ОЦЕНА СА
ПОПРАВНОГ

УСПЕХ НАКОН
ПОПРАВНОГ

Тодосијевић Кристина математика - довољан ( 2 ) добар ( 2,57 )

Укупан број ученика незавршних одељења који су били упућени на полагање
поправногиспита у августу 2016. године је 4. Три ученика су положила поправни испит и
стекла сведочанство о завршеном разреду, па се упућују на полагање завршног и
матурског испита у статусу ванредних ученика. Један ученик није завршио разред јер није
положио поправни испит, па се упућује да заврши разред и школовање у статусу ванрдног
ученика.
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ПОПРАВНИ ИСПИТИ ПО ПРЕДМЕТИМА:

ПРВИ РАЗРЕД:
Српски језик и књижевност – 1/3 ( 3 ученика )
Математика – 1/3 ( 2 ученика )
Основи саобраћаја и транспорта – 1/3 ( 2 ученика )

ДРУГИ РАЗРЕД:
Математика – 2/1 ( 5 ученика), 2/2 ( 4 ученика ), 2/3 ( 10 ученика )
Електрични и електронски уређаји – 2/2 ( 2 ученика )
Основи електротехнике – 2/3 ( 4 ученика )

ТРЕЋИ РАЗРЕД:
Математика – 3/1 ( 4 ученика ), 3/2 ( 6 ученика ), 3/4 ( 1 ученик )
Српски језик и књижевност – 3/1 ( 2 ученика ), 3/2 ( 4 ученика )
Терет у саобраћају и механизација претовара – 3/1 ( 2 ученика )
Безбедност саобраћаја – 3/1 ( 2 ученика ), 3/2 ( 2 ученика )
Организација превоза – 3/2 ( 2 ученика )
Средства унутрашњег транспорта – 3/3 ( 2 ученика )
Превоз путника и робе – 3/4 ( 2 ученика )

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Математика – 4/3 ( 1 ученик )

Укупно су одржана 62 поправна испита у августовском испитном року. Испити су
реализовани у периоду од 23. до 30.8.2016. године.

ИЗВЕШТАЈ СА ПОЛАГАЊА ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА
У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ  2015/2016. ГОДИНЕ

3/4 –ВМВ ( о.с. Драгана Васиљевић ) – завршни испит
Право на полагање завршног испита стекла је само једна ученица и она је пријавила,
полагала и положила завршни испит.
1. Павловић Миљана - добар ( 3 )

4/1-ТДС ( о.с. Иван Грујић )
Јевтић Милош и Вујичић Никола су упућени на одбрану матурског практичног рада, док
је  Рацић Стефан упућен на полагање матурског испита.

1. Рацић Стефан је положио матурски испит и стекао диплому четвртог степена
стручне спреме - довољан ( 2,33 )

2. Вујичић Никола је положио матурски испит и стекао диплому четвртог степена
стручне спреме – добар ( 2,67 )

3. Јевтић Милош није пријавио и није бранио матурски рад па се упућује на одбрану
рада у статусу ванредног ученика

4/2-ТДС ( о.с. Миладин Павловић  )
Јовчић Владан и Џелатовић Чедомир су упућени на одбрану матурског практичног
рада.Ученици су пријавили, полагали и положили испит.
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1. Јовчић Владан је положио матурски испит и стекао диплому четвртог степена
стручне спреме - добар ( 3,00 )

2. Џелатовић Чедомир је положио матурски испит и стекао диплому четвртог степена
стручне спреме - добар ( 2,67 )

4/3-ТУТ ( о.с. Предраг Јањић )
Кијачић Анђелка, Костадиновић Марина и Голубовић Маријана су упућене на полагање
матурског испита у целини, док су Арсић Никола, Милосављевић Сања, Рошковић
Александра и Красић Немања упућени на одбрану матурског практичног рада. Ученик
Степановић Филип је стекао право на полагање матурског испита у јунском року, али није
пријавио и није полагао матурски испит тада, па је упућен на полагање у августовском
року.

1. Кијачић Анђелка је положила матурски испит и стекла диплому четвртог степена
стручне спреме - довољан ( 2,00 )

2. Голубовић Маријана је положила матурски испит и стекла диплому четвртог
степена стручне спреме - добар ( 2,67 )

3. Костадиновић Марина није предала и није бранила матурски рад па се упућује на
одбрану рада у статусу ванредног ученика

4. Красић Немања није пријавио и није бранио матурски рад па се упућује на одбрану
рада у статусу ванредног ученика

5. Рошковић Александра није пријавила и није бранила матурски рад па се упућује на
одбрану рада у статусу ванредног ученика

6. Арсић Никола је одбранио матурски рад и стекао је диплому четвртог степена
стручне спреме – добар ( 3,33 )

7. Милосављевић Сања је одбранила матурски рад и стекла је диплому четвртог
степена стручне спреме – добар ( 3,00 )

8. Степановић Филип је положио матурски испит и стекао је диплому четвртог
степена стручне спреме – добар ( 2,67 )

4/4- МТКК ( о.с. Воја Ристић )
Миљковић Бојана и Милошевски Александар су упућени на полагање изборног предмета
и одбрану матурског практичног рада у августовском испитном року. Ученици су
пријавили, полагали и положили изборни предмет и матурски рад.

1. Миљковић Бојана је положила изборни предмет и одбранила је  матурски рад па је
стекла диплому четвртог степена стручне спреме – врло добар ( 3,67 )

2. Милошевски Александар је положио изборни предмет и одбранио је матурски рад
па је стекао је диплому четвртог степена стручне спреме – добар ( 3,33 )

Пролазност ученика на матурском испиту у јунском року школске
2015/2016. године:

Образовни
профил

Полагали
матуру

ПОЛОЖИЛИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ

Српски
језик

Изборни
предмет

Практичан
део

Изборни
предмет

Практич
ан
део

Техничар
друмског 35 35 35 31 0 4
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саобраћаја
Техничар
унутрашњег
транспорта

7 7 7 3 0 4

Машински
техничар за
компјутерско
конструисање

9 9 7 7 2 2

Пролазност ученика на завршном испиту у јунском року школске
2015/2016. године:

Образовни
профил

Полагали
завршни
испит

Положили Нису положили

Возач моторних
возила 1 1 0

Табеларни приказ пролазности ученика завршних одељења по
предметима на поправном испиту у јунском року школске 2015/2016.

године:

Предмети: Број
ученика ПОЛОЖИЛИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ

Математика 2 0 2
Превоз путника и робе 2 0 2 нису пријавили
Регулисање саобраћаја 1 1 0
Унутрашњи транспорт 1 1 0
Складишта 2 2 0
Одржавање средстава
унутрашњег
транспорта

2 2 0

Укупно 10 6 4

Табела  пролазности ученика незавршних одељења по предметима на
поправном испиту у августовском року 2015/2016. године:

Предмети: Број
ученика ПОЛОЖИЛИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ

Српски језик и
књижевност 9 9 0

Математика 31 31 0
Безбедност 4 4 0
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саобраћаја
Терет у саобраћају
и механизација
претовара

2 2 0

Организација
превоза 2 2 0

Основи саобраћаја
и транспорта 2 2 0

Средства
унутрашњег
транспорта

2 2 0

Електрични и
електронски
уређаји

2 2 0

Основи
електротехнике 4 4 0

Укупно 58 58 0

Табела пролазности ученика завршних одељења по предметима на
поправном испиту у августовском року 2015/2016. године:

Предмети: Број
ученика ПОЛОЖИЛИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ

Математика 2 2 0
Превоз путника и
робе 2 1 1

Укупно 4 3 1

Табела пролазности ученика на матурском испиту у августовском року
школске 2015/2016. године:

Образовни
профил

Полагало
матуру

ПОЛОЖИЛИ
Српски
језик

Изборни
предмет Практични део

Техничар
друмског
саобраћаја

4 1 1 4

Техничар
унутрашњег 6 4 4 6
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транспорта
Машински
техничар за
компјутерско
конструисање

2 0 2 2

Пролазност ученика на завршном испиту у августовском року школске
2015/2016. године:

Образовни
профил

Полагало завршни
испит Положили Нису положили

Возач моторних
возила 1 1 0
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Извештај о раду Школског одбора за школску 2015/2016.
годину

Школски одбор Техничке школе  именован решењем  СО Ћуприја бр. 06-154/2009-
02 од 16.12.2009.године, са изменама истог у погледу састава школског одбора од
27.12.2011, 14.03.2013.године, 29.06.2013.године, одржао је у школској 2015/2016.годину
укупно 13 седница  и то:

-У септембру месецу (1)
(Разматрање извештаја о старом ГПР и доношење новог ГПР за шк.

2015/2016.годину;разматрање извештаја о раду директора школе,Упознавање са
извештајем рада  установе од стране Тимаевалуатора Школске управе у Јагодини,
упознавање са ребалансом буџета општине Ћуприја и одлучивање по приговору
запосленог.

-У октобру месецу(2)
Утврђивање предлога финансијског плана  за 2016.годину и у складу са тим

мењање  и усклађивање  Плана јавних набавки.Упознавање са дописом Министарством
просвете, науке и технолошког развоја  у вези  уписа и формирања одељења у новој
школског години, Усвајање новог Правилника о ближем уређивању поступка набавки у
школи,сагласност на измену Акта о систематизацији радних места у школи,разматрање и
доношење новог Правилника о  дисциплинској и материјалној одговорности  ученика
након доношења новог Правилника о оцењивању ученика у средњој школи и друго..

-у новембру  (1)
Разматрање захтева директора школе за  коришћење годишњег одмора  из

2015.године.Такође је поново разматран и коначно усвојен Правилник о дисциплинској и
материјалној одговороности ученика у Техничкој школи.

-у децембру  (2)
Разматрање и усвајање Правилника о поступку унутрашњег  узбуњивања у

Техничкој школи у Ћуприји, разматрање захтева ученика школе за ослобађање од плаћања
трошкова школовања  и  усвајање измена  Финансијског плана за 2015.годину.Доношење
одлуке о избору Дејана Ђорђевића за директора школе.

-У  јануару (2)
Разматрање захтева ученика, допуна Правилника о организацији, начину и

роковима  полагања испита, усвајање финансијског плана и плана јавних набавки  за
2016.годину. Упознавање  и усвајање плана  уписа  за 2016/2017. годину.Разматрање и
усвајање нове расподеле сопствених средстсва  школе добијених  од уплата ванредних
ученика.Усвајање   записника о извршеном попису  имовине школе.

-У фебруару (1)
Разматрање и усвајање завршног рачуна школе који је поднео  шеф рачуноводства

школе Снежана Зоњић.
-у априлу (1)
Разматрање достављеног прелиминарног предлога плана уписа  за школску

2016/2017.годину.и усвајање правиланика  о ближем уређењу поступка јавне набавке у
складу са Законом, разматра  и усвојен ценовник о накнади школе на  име издавања
уверења и потврда.

-у  мају  (1)
Разматрање достављене жалбе  родитеља ученика на решење о искључењу из

школе.
-у   јуну  (1)
Именовање комисије за спровођење бодовања  запослених у школи за чијим радом

је делимично или трајно престала потребаРазматрање захтева директора школе за
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коришћење ГО из 2016.г.Разматрање захтева учениказа ослобађање од плаћања трошкова
школовања.

-у августу (1)
Разматрање и усвајање  захтева  директора школе за коришћење плаћеног

одсуства(због  смрти члана уже породице)
Именован је нови члан школског одбора   са седници СО Ћуприја  30.08.2016.г. уместо
досадашњег члана Ивана Алексића.
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Извештај о раду савета родитеља школске 2015/2016.
године

У току школске године одржане су четири редовне седнице Савета родитеља.

На седницама Савета родитеља разматране су тачке дневног реда које су биле у
интересу ученика.

Родитељи су информисани о свим питањима везаним за ученике и подношени су
сви извештаји предвиђени Законом.

Седнице Савета родитеља су заказиване у договору са секретаром и директором
школе.

На седници одржаној 14.09.2015.године верификовани су  нови чланови савета
родитеља и обављен је избор преседника савета родитеља . Родитељи су се подсетили на
одлуке које су доносили и упознати су са обавезама које их очекују укључивањем у
комплетан рад школе. Разматран је извештај о реализацијиГодишњег плана рада  школе за
2014/2015. годину, где су родитељима презентоване чињенице о прошлогодишњем раду.
Након тога, директор школе је поднео извештај о свом раду у школској 2014/2015.
Години. Родитељи су разматрали и Годишњи план рада за школску 2015/2016. годину.
Директор школе је напоменуо да је ово најважнији документ школе који се ради веома
детаљно и озбиљно.Такође директор школе је упознао нове чланове са Изводом о
Пословника о раду и прочитао им је неке делове ( шта он садржи ).Родитељима је и
прочитан извештај о успеху и понашању ученика у школској 2014/2015 години.  На овој
седници су се бирали и чланови Савета родитеља за школске тимове. Изабрани су чланови
за следеће тимове:

- Стручни актив за самовредновање и развојно планирање;
- Стручни тим против насиља и заштиту ученика од злостављања и

занемаривања;

Затим је директор школе узео реч и образложио родитељима  да треба изабрати
осигуравајуће друштво ( осигурање ученика ), после разматрања родитељи су дали
предлог и изабрали најповољнију и најодговорнију понуду. Родитељи су  донели и одлуку
о висини дневница за излете и сајмове у земљи , и договорено је да се савет родитеља опет
састане где ће се детаљније упознати са условима о реализацији екскурзије.

Следећа седница била је02.03.2016. године где су се родитељи детаљније упознали
са екскурзијом за школску 2015/2016 годину. Дат је предлог за овогодишњу екскурзију и
директор школе је дао предлог да ученици који су били без изостанака прошле и ове
године буду награђени бесплатном екскурзијом. Родитељима је дат предлог намене
коришћења средстава из ,, Родитељског динара ,, и они су једногласно усвојили да
коришћење тих средстава буде усмерено ка купови наставних средстава која недостају.
Директор школе је прочитао извештај успеха о полугодишту за ову школску годину, а
поред целог дневног реда родитељи су били заинтересовани да ли је школа обезбеђена
камерама јер су били забринути због предходних крађа које су се дешавале.

На седници одржаној 25.04.2016 године водила се полемика о организовању
екскурзије за ученике 3 и 4 године школске 2016/2017 године. Програм екскурзије
предлаже наставничко веће и стручно веће, а савет родитеља се упознаје сложи или не, а
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потом се оглашава јавно екскурзија да би после савет родитеља одлучио о понудама. На
овој седници родитељи су се упознали са одласком матураната на прославу поводом
матурске вечери, и упознати су са ценама о сликању и понудама о којима ће одлучити
ђачки парламент.

Следећа седница одржана је 03.06.2016 године где су родитељи дали сагласност на
програм, цену екскурзије и избор агенције. Упознати су да ће плаћање бити на средњем
дану курса Народне банке и да смо на 20 ученика добили 2 слободна места а ако се ради о
близанцима екскурзију само један плаћа. Родитељи су били сви сагласни и донели одлуку
о висини дневнице ван земље за наставнике/одељенске старешине. Током овог састанка
једна мајка је била заинтересована за фискултурну салу коју немамо, и дала је обећање да
ће се она заузети и прикупити новчана средства.

Извештај о раду Педагошког колегијума за школску
2015/2016. годину

10.09.2015.године.  На првој седници конституисан је педагошки колегијум за нову
школску годину и усвојен програм рада.Разматран је извештај о раду школе,раду
директора и усвојен план стручног усавршавања.

19.11.2015.године.На другој седници дневни ред је био следећи

1)Разматрање и реализација Школског развојног плана и израда новог развојног
плана

На седници је разматран акциони план унапређења квалитета рада школе који је
урађен на основу извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада школе.Акциони
план је постао саставни део развојног плана школе.

17.02.2016. године Дневни ред се састојао у вези реализације наставе у првом
полугодишту и анализе успеха.Стручни сарадник је представио анализу успеха и
реализацију наставе у првом полугодишту.Извештај ће бити презентован на седници
наставничког већа.

12.04.2016.године Дневни ред је био разматрање активности за полагање завршних
и матурских испита.Руководиоци стручних већа су усагласили динамику и садржај
полагања завршних и матурских испита.Договорени су термини извлачења тема за
полагање испита

08.06.2016.године Дневни ред је био следећи

1)Извештај о стручном усавршавању наставника у току школске године

2)Вредновање остварености ИОП-а

3)Усвајање предлога уџбеника

Стручни сарадник је педагошком колегијуму изложио извештај о стручном
усавршавању наставникаподнет од стране тима за стручно усавршавање (Васиљевић
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Драгана и Петровић Ненад).Два ученика су радила по ИОП-у и то Ђокић Александар од
почетка школске године и Јован Јовановић од почетка другог полугодишта.Сви
предвиђени програми и садржаји су у већој мери одржани.

13.07.2016.године Дневни ред је био следећи

1)Упис ученика у први разред

2)Предлози поделе часова за наредну школску годину

3)Утврђивање распореда за поправне и матурске и завршне испите у августовском
испитном року.

На седници је разматрана организација уписа ученика у први разред,предлог
поделе часова за наредну школску годину и утврђен је распоред полагања
поправних,завршних и матурских испита у августовском испитном року.

23.08.2016.године Дневни ред је био у вези израде плана стручног усавршавања
који је утврђен на основу предлога стручних већа
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Извештај о раду Наставничког већа за школску 2015/2016.
годину

( ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ )

На првој седници Наставничког већа ( дел. број 01 – 1611 од 11.9.2015.
године ) разматрани су: Извештај о раду школе за школску 2014/2015.
годину, Извештај о раду директора школе за школску 2014/2015. годину, као
и Годишњи план рада за школску 2015/2016. годину који су једногласно
усвојени.

Под тачком разно школски психолог, Слободанка Илић је објаснила да
ученици ромске националности ( из општине Параћин ) имају право на
бесплатне уџбенике, бесплатан превоз и да имају право да изборни предмет
слушају на матерњем језику.

Због података који се траже у Ценусу, сви ученици треба да попуне
Картон ученика прописан од стране Министарства просвете и напишу које су
националности.

Директор школе, Дејан Ђорђевић, рекао је да је за ову школску годину
општина смањила трошкове ( ребаланс буџета ), али да ћемо донети одлуку
шта ће да се купи.

Тим наше школе сачинио је Акциони план на основу извештаја тима
евалуатора за спољашње вредновање рада установе.

Од укупно 44 члана Наставничког већа седници су присуствовала 22
члана.

На другој седници Наставничког већа ( дел. број 01 – 2215
од 3.11.2015. године ) разматрани су нови Правилник о оцењивању ученика у
средњем образовању и васпитању; нови Правилник о дозволи за рад
наставника, васпитача и стручних сарадника, као и нови Правилник о
сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника.

Изречене су две васпитно – дисциплинске мере и то:
 Марињес Данијелу, ученику 1/2 одељења, изречена је мера УКОР

НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА због физичког насиља ( туче у школском
дворишту ), тј. трећег нивоа насилног понашања у складу са
Протоколом о поступању у установи у односу на насиље, злостављање
и занемаривање, а што представља потврду забране насиља прописану
чл. 45. ст. 1. Закона о основама система образовања и  васпитања. За
изрицање ове мере гласало је 15 присутних чланова већа, 8 је било
против, а 1 је био уздржан. Ученику је мера УКОР НАСТАВНИЧКОГ
ВЕЋА изречена већином гласова.

 Павловић Николи, ученику 3/3 одељења, изречена је мера УКОР
НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА због физичког насиља ( туче у школском
дворишту ), тј. трећег нивоа насилног понашања у складу са
Протоколом о поступању у установи у односу на насиље, злостављање
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и занемаривање, а што представља потврду забране насиља прописану
чл. 45. ст. 1. Закона о основама система образовања и  васпитања. За
изрицање ове мере гласало је 14 присутних чланова већа, 8 је било
против, а 2 су била уздржана. Ученику је мера УКОР
НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА изречена већином гласова.
Верификован је успех ванредних ученика у октобарском испитном

року школске 2015/2016. године и договорено је да дежурни наставници
не пуштају ученике да излазе из школе за време малог одмора и да се у
току трајања часова не шетају по школи.

Седници су присуствовала 24 члана Наставничког већа од укупно 44.

На трећој седници Наставничког већа ( дел. број 01 – 2262 од
17.11.2015. године ) једногласно је донета одлука да сви запослени , почев од
децембра месеца, од сваког дела зараде дају по 50,00 динара ( минимум ) као
хуманитарну помоћ ученицима лоше материјалне ситуације да би им се
олакшало школовање.

Седници је присуствовао 31 члан Наставничког већа од укупно 44.

На четвртој седници Наставничког већа ( дел. број 01 –2410 од
21.12.2015. године ) разматран је предлог плана уписа ученика првог
разреда за школску 2016/2017. годину. Већином гласова је донета одлука
да се у први разред школске 2016/2017. године упишу три одељења
Саобраћајне струке у четворогодишњем трајању и то :
 два одељења образовног профила Техничар друмског саобраћаја ( 60

ученика ) и
 једно одељење образовног профила Техничар унутрашњег транспорта (

30 ученика ).
Од укупно 44 члана Наставничког већа седници је присуствовало 27

чланова од којих је њих 16 гласало за овај предлог, 2 су била уздржана, а 9
је било против овог предлога.

На петој седници Наставничког већа ( дел. број 01 –103 од 04.2.2016.
године ) разматрани су успех и понашање ученика на крају првог
полугодишта школске 2015/2016. године и урађена је анализа успеха и
понашања ученика у истом периоду.

Изречена је васпитно – дисциплинска мера ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ ШКОЛЕ
ученику 1/3 одељења, Милановић Александру, због 40 неоправданих
изостанака, уписивања у напомену и претње физичким насиљем над
предметним наставником што представља тежу повреду по члану 113.
став 3. тачка 6. и 8. Закона о основама система образовања и васпитања.

Од укупно 44 члана Наставничког већа седници је присуствовало 37
чланова од којих је њих 34 гласало за овај предлог, 2 су била уздржана, а 1
је гласао да се ученику изрекне васпитно – дисциплинска мера УКОР
НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА – владање: незадовољавајуће ( 1 ).
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Стручни сарадник, Слободанка Илић, била је предавач код стручног
усавршавања, а тема је била „ Препознавање ученика којима је потребна
подршка, нивои и врсте подршке“.

Једногласно су усвојена књижевна дела из српског језика и
књижевности у оквиру матурског испита, испитна питања за изборне
предмете у оквиру матурског испита, теме и питања за завршни и
матурски испит, као и испитне комисије за завршни и матурски испит.

Под тачком разно директор школе је рекао да је у хуманитарној акцији
коју је покренуло Наставничко веће прикупљено 6.676,00 динара и
једногласно је донета одлука да се новац да родитељима ученица
Костадиновић Марине ( 4/3 ) и Костадиновић Јоване ( 2/3 ) да би се бар
једној од њих купла месечна карта, а да се за ученика Милосављевић
Миљана ( 1/2 ) пита превозник да му обезбеди карту или ће школа њему
следећем купити карту. Ове школске године неће да буде изведена
екскурзија јер нема довољно заинтересованих, али може да се покрене
поступак за наредну школску годину и да се омогући плаћање на више
рата. Председник испитне комисије за полагање ванредних испита, Иван
Радосављевић је прочитао извештај са полагања испита у децембарском
испитном року који је једногласно усвојен.

Записничар:
Јелена Ћојановић

___________________

( ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ )

На шестој седници Наставничког већа ( дел. број 01 – 465 од 06.4.2016. године )
разматрани су успех и понашање ученика на крају трећег класификационог периода
оцењивања школске 2015/2016. године, верификован је успех ванредних ученика са
полагања у фебруарском испитном року, договорено је у ком периоду ће матуранти
извлачити теме за матурски испит, наставници су упозорени да пазе шта раде јер се
десио покушај подмићивања наставника у школи у вези са полагањем тества
( део испита за добијање привремене возачке дозволе ).

На седмој седници Наставничког већа ( дел. број 01 – 546 од 19.4.2016. године )
разматрани су успех и понашање ученика незавршних одељења на крају трећег
класификационог периода оцењивања школске 2015/2016. године.

Изречена је васпитно – дисциплинска мера ( већином гласова ) ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ
ШКОЛЕ ученици 1/3 одељења, Симоновић Маји, због 46 неоправданих изостанака. Од
укупно 44 члана Наставничког већа седници су присуствовала 32 члана од којих је њих
28 гласало за овај предлог, 3 су била уздржана, а 1 је био против изрицања ове мере.

Изречена је васпитно – дисциплинска мера ( већином гласова ) УКОР
НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ученику 1/3 одељења, Ђорђевић Тонију, због 35
неоправданих изостанака и 12 уписивања у напомену књиге евиденције ( дневнику ).
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Од укупно 44 члана Наставничког већа седници су присуствовала 32 члана од којих је
њих 31 гласало за овај предлог, а 1 члан је био уздржан.

Изречена је васпитно – дисциплинска мера ( већином гласова ) ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ
ШКОЛЕ ученику 3/1 одељења, Голубовић Милошу, због 88 неоправданих изостанака.
Од укупно 44 члана Наставничког већа седници су присуствовала 32 члана од којих је
њих 28 гласало за овај предлог, 3 су била уздржана, а 1 је био против изрицања ове
мере.

Разматрана је и новонастала ситуација у вези уписа ученика у први разред школске
2016/2017. године. Министарство просвете је школи послало мејл да у први разред
наредне школске године можемо да упишемо једно одељење Техничара друмског
саобраћаја, једно одељење Техничара унутрашњег транспорта ( четврти степен ) и
једно одељење Возача моторних возила ( трећи степен ) са чим се не слажемо и што
није ни био наш предлог плана уписа.    Контактиране су Школска управа, локална
самоуправа, обавештени су Савет родитеља и Школски одбор. Синдикат се ни овог
пута није укључио у решавање проблема, а ово није проблем само наше школе већ је
проблем у просвети на нивоу државе.

Школски психолог, Слободанка Илић, презентовала је књигу
„ Како до посла у 21. веку ? “.

Једногласно је усвојен програм путовања ученика III и IV разреда на екскурзију (
Праг – Дрезден – Беч ) школске 2016/2017. године.

На осмој седници Наставничког већа ( дел. бр. 01-609 од 16.5.2016. године )
чланови већа су информисани о конкурсу за упис у школску 2016/2017. годину.
Разговарало се и о томе које су  неопходне активности у наредном периоду.

Нашој школи је одобрен упис ученика у први разред и то:
 Техничар друмског саобраћаја ( четворогодишње трајање ) – једно одељење;
 Техничар унутрашњег транспорта ( четворогодишње трајање ) – једно одељење;
 Возач моторних возила ( трогодишње трајање ) – једно одељење.
Не слажемо се са овим планом уписа и чланови Наставничког већа су предложили да
се задрже сва три одељења четвртог степена ( два одељења Техничара друмског
саобраћаја и једно одељење Техничара унутрашњег транспорта ) и да се упише и
четврто одељење трећег степена ( Возач моторних возила ) сва четири у подручју рада
Саобраћај или, уколико овај предлог не успе, да се задрже сва три одељења четвртог
степена ( два одељења Техничара друмског саобраћаја и једно одељење Техничара
унутрашњег транспорта ), а да се не прихвати упис одељења трећег степена ( Возача
моторних возила ) уместо једног одељења Техничара друмског саобраћаја ( као што је
сада случај са њиховим планом ), ткђ. сва три у подручју рада Саобраћај.

Чланови већа сматрају да треба пронаћи особу директно у Министарству просвете
са којом би представници школе могли да разговарају о новонасталој ситуацији око
плана уписа ученика у први разред школске 2016/2017. године.

Прочитан је извештај са полагања ванредних испита у априлском испитном року и
верификован је успех ученика након полагања ванредних испита у овом року (
извештај је поднео председник испитне комисије за полагање ванредних испита,
Иван Радосављевић ). Овакав извештај је једногласно усвојен.

На деветој седници Наставничког већа ( дел. бр. 01- 682 од 2.6.2016. године )
једногласно је донета одлука да се Беговић Воји, ученику 3/4 одељења, поправи оцена
из владања са незадовољавајућег на довољно, зато што након изрицања васпитно –
дисциплинске мере није направио ниједан изостанак и није било проблема са његовим
понашањем. Није било новоизречених васпитно – дисциплинских мера.

Дирктор школе, Дејан Ђорђевић, објаснио је да Просветни преглед штампа нова
сведочанства са грбом и да смо то случајно сазнали, па нам их хитно шаљу ( брзом
поштом ).

Одељењске старешине треба да доставе списак ученика који полажу завршни и
матурски испит секретару школе.
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Комисије за преглед документације треба да прегледају дневнике, матичне књиге,
записнике и сведочанства до понедељка, 6.6.2016. године.

Подела документације, предаја завршних и матурских радова, као и пријављивање
поправних, разредних, завршних и матурских испита планирано је за уторак, 7.6.2016.
године од 12 часова. Пре полагања свих испита биће одржан састанак Испитног одбора
да би се установила правила и начин рада, тј. одржавање испита.

Распоред полагања завршних и матурских испита истакнут је на огласним таблама
школе већ две седмице, док ће распоред полагања поправних и разредних испита бити
истакнут накнадно, тј. после пријављивања ученика за полагање. Још једном је
појашњено колико часова треба одржати пре полагања разредних, поправних,
завршних и матурских испита, као и који ученици се упућују на полагање разредног
испита.

За Ученика генерације школске 2015/2016. године једногласном одлуком
Наставничког већа изабран је ученик 4/1 одељења, ТРИФУНОВИЋ МИЛОШ, зато што
је у сва четири разреда постигао одличан успех - просек (5,00), примерно владање и на
Републичком такмичењу саобраћајних школа је био најбољи у нашем тиму.

Што се тиче Плана уписа ученика у први разред школске 2016/2017. године нема
никаквих измена и неће их ни бити. Председник општине и начелник школске управе
у Јагодини  не могу ништа да промене, а у Министарсву просвете се чврсто држе оног
што су дозволили школама да упишу и не желе да разговарају на ту тему. То значи да
наша школа у први разред може да упише три одељења и то: једно одељење трећег
степена образовног профила Возач моторних возила ( 30 ученика ), једно одељење
четвртог степена образовног профила Техничар друмског саобраћаја ( 30 ученика ) и
једно одељење четвртог степена образовног профила Техничар унутрашњег
транспорта
( 30 ученика ), сва три у подручју рада Саобраћај.

Обука нставника за спровођење полагања завршног испита у основним школама
биће одржана у уторак, 7.6.2016. године у 11:30 часова у основној школи „Вук
Караџић“ у Ћуприји. На обуку треба да иду следећи наставници:

1. Светлана Радосављевић, српски језик и књижевност
2. Раде Антић, српски језик и књижевност
3. Синиша Ивановић, српски језик и књижевност
4. Владан Станисављевић, математика
5. Миладин Тодоровић, математика
6. Сузана Ђорђевић, математика
7. Мирјана Стојановић, биологија
8. Славица Стевановић, биологија
9. Ана Илић-Пантић, хемија
10. Даниела Пантић, географија
11. Предраг Јањић, историја ( вероватно ће бити изузет због породичних разлога )
12. Миодраг Митровић, физика; тј. Дејан Симић ( замена јер је М.Митровић још

увек на боловању )
13. Владан Костић, супервизор ( машинска група предмета )
14. Маја Манић, супервизор ( рачунарство и информатика )
15. Дејан Младеновић, супервизор ( саобраћајна група предмета )
16. Ненад Петровић, супервизор – резерва ( саобраћајна група предмета ).

На десетој седници Наставничког већа ( дел. бр. 01 - 873 од 14.6.2016. године )
одељењске старешине завршних одељења поднеле су извештај са полагања завршних и
матурских испита у јунском року школске 2015/2016. године.

Под тачком разно поднет је извештај са полагања разредног и испита по жалби
ученице 4/3 одељења, Голубовић Маријане и ученица се упућује на полагање
поправног испита у јунском року школске 2015/2016. године из следећих предмета:
Одржавање средстава унутрашњег транспорта и Складишта.
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Поправни испити се одржавају 27. и 28.6.2016. године. Припремну наставу треба
одржати у периоду од 20. до 24.6.2016. године и број часова припремне наставе износи
10% од укупног фонда часова за одређени предмет.

Секретар школе је образложила да се фонд часова смањује због новог плана уписа
које је одредило Министарство просвете и да је зато формирана Комисија за бодовање
запослених за чијом је потребом делимично или у потпуности престала потреба. Листа
потреба се попуњава око 10.8. па ће се тек тада знати право стање коме и колико
ндостаје до пуне норме.

У пензију иду Светлана Радосављевић ( српски језик и књижевност ), Воја Ристић (
машинска група предмета ) и Драган Милорадовић ( машинска група предмета ).

Ученик 4/2 одељења, Тодосијевић Александар поднео је жалбу директору школе на
закључену оцену из владања на седници Одељењског већа четвртог разреда од
2.6.2016. године. Закључена му је оцена из владања врло добро (4). Именовани ученик
је учествовао на републичком такмичењу саобраћајних школа и има само 5
неоправданих изостанака. Присутни чланови Одељењског већа четвртог разреда ( 8
присутних предметних наставника ) су једногласно донели одлуку да се именованом
ученику поправи оцена из владања са врло доброг (4) на примерно (5).

На једанаестој седници Наставничког већа ( дел. бр. 01- 941 од 27.6.2016. године )
није било новоизречених васпитно – дисциплинских мера. Ученик 4/1 одељења, Рацић
Стефан је положио поправни испит из предмета регулисање саобраћаја и стекао је
сведочанство о завршеном четвртом разреду за образовни профил Техничар друмског
саобраћаја. Остали ученици још увек полажу поправни испит.

Директор школе, Дејан Ђорђевић прочитао је задужења наставника до одласка на
годишњи одмор.

Комисију за упис ученика у први разред школске 2016/2017. године чине:
1. Младен Јевремовић
2. Слађана Вељковић
3. Александар Вујновић
4. Борко Милић ( мења Слободана Јовановића )
5. Радмила Радић
6. Ненад Петровић
Под тачком разно је договорено да одељењске старешине 2/1,2/2,3/1 и 3/2 одељења

( сдашње ) предложе ученике који би ишли бесплатно на екскурзију школске 2016/2017.
године. Услов је да редовно похађају наставу, имају што бољи успех, а гледаће се и
материјално стање. Разматрано је и колико ће се смањивати норме наставницима, али све
то зависи још и од уписа ученика у први разред.

На дванаестој седници Наставничког већа ( дел. бр. 01- 1004 од 7.7.2016. године )
поднет је извештај и утврђен је успех ученика после полагања поправних, разредних и
испита по приговору. Анализирани су успех и изостанци ученика на крају наставне
2015/2016. године, поднет је извештај са уписа ученика у први разред школске 2016/2017.
године. Извршено је бодовање запослених, а преузимање ће се вршити тек августа.
Верификован  је успех ванредних ученика у јунском испитном року.

На тринаестој седници Наставничког већа ( дел. бр. 01- 1146 од 22.8.2016. године )
чланови већа су упознати са распоредом полагања поправних, завршних, матурских
испита, као и ванредних испита у августовском испитном року школске 2015/2016.године.
Прочитан је календар образовно-васпитног рада за школску 2016/2017. годину и сви су
упзнати са радним суботама због екскурзије и динамике рада у првом и другом
полугодишту. Део задужења наставника на крају школске 2015/2016. године прочитан је
на седници Наставничког већа одржаној 27.6.2016. године, а на овој седници су прочитана
остала задужења, као и задужења наставника у новој, тј. на почетку нове школске
2016/2017. године.
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На четрнаестој седници Наставничког већа ( дел. бр. 01- 1206 од 30.8.2016. године )
поднет је извештај и утврђен је успех ученика након полагања поправних, завршних и
матурских испита, као и ванредних испита у августовском испитном року школске
2015/2016. године. Утврђена су задужења наставника у оквиру 40-часовне радне недеље за
школску 2016/2017. годину, усвојен је распоред часова, донета је одлука о избору
уџбеника. Извршена је презентација „Књиге рада одељењског старешине у основној и
средњој школи“, договорена је организација пријема ученика првог разреда и договорен је
начин рада првог школског часа. Под тачком разно договорен је иницијални тест знања из
српског језика и математике за ученике другог разреда који ће бити одржан у септембру.
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Извештај о раду стручног већа за oпштеобразовне предмете
за школску 2015/2016. годину

У току школске 2015/2016 год. одржани су састанци Актива (Већа)
општеобразовних предмета.

На првом састанку разматран је Извештај о раду Актива општеобразовних
предмета за школску 2014/2015 год. Договорено је да наставници предају планове и
припреме рада за школску 2015/2016.годину.Прочитан је предлог чланова испитне
комисије који је једногласно усвојен.

На другом састанку обавештени су о планирању међупредметне сарадње између
саобраћајних и општеобразовних предмета.

На трећем састанку Актива усвојене су теме за матурски изборни предмет, избор
дела из српског језика и књижевности и предлог члановакомисије за матурске испите.

Чланови су једногласно усвојили предлоге тема.

На следећем састанку Актива предложени су удџбеници за школску
2016/2017.школску годину. Уџбеници који су коришћени предходне школске године су
остали непромењени изузев уџбеника енглеског језика и географије.

Предлог уџбеника за енглески језик је Graveller pre – intermediate аутора
H.Q.Mitchell – DATA STASUS или publications за I , II и III и IV год.

Уџбеник за географију је следећи „Географија“ – аутора др. Мирко Гучић,
географија за I и II разред средњих стручних школа. Предлог је једногласно усвојен.
Такође је извршена подела  часова из општеобзазованих предмета.

Договорено је да сваки наставник преда свој лични план усавршавања за школску
2016/2017 годину.
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Извештај о раду стручног већа за машинство за школску
2015/2016. годину

У школској 2015/2016 години одржана су  укупно 4 састанака стручног већа.  На
састанцима.  у складу са годисњим планом рада.

У току школске године било је следећих активности:

28.08.2015 године

1.Конституисано је стручно веће и за председника је изабран

2. Предмети су подељени према стручности предавача

3. Усвојени су састави стручних комисија

4. Усвојен је план рада стручног већа

5. Усвојен је предлог уџбеника за школску 2015/2016 годину

16.12.2015 године

1. Усвојен је предлог наставничког већа за упис ученика за школску 2015/2016
годину

1.03.2016 године

1. Усвојене су теме за матурски испит

2. Усвојен је списак питања за изборни предмет  матурског испита

3. Усвојени су састави  комисија за полагање матурског испита

24.08.2016 године

1. Поднет је извештај о упису ученика за школску 2016/2017 годину

2. Усвојен план стручног усавршавања чланова стручног већа

3. Усвојена је коначна подела предмета за школску2016/2017 годину
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Извештај о раду стручног већа за саобраћај за школску
2015/2016. годину

25.08.2015.године. одржан први састанак у новој школској години,укупно педесет
и шести састанак,састанку присуствовало тринаесторо чланова са следећим дневним
редом:

1)предлог и избор председника саобраћајног актива

2)избор семинара за унапређење знања наставника

3)разно

Једногласно је изабрана Јелена Иветић за председника стручног већа саобраћајне
струке.

Бројеви семинара за стручно усавршавање запослених у просвети су 617,638 и 642
и налазе се у Календару за стручно усавршавање за текућу 2015-2016 годину.

10.09.2015.године. је одржан наредни састанак са следећим дневним редом

1)Попуњавање четрдесеточасовне радне недеље

Сви наставници су по задужењимапопунили четрдесеточасовну радну недељу,сви
попуњени обрасци се налазе кодсекретара школе.

15.10.2015.године одржана заједничка седница саобраћајног већа и
општеобразовних предмета у циљу планирања и реализације међупредметне
реализације.Договорено је да наставници хемије и географије одрже један заједнички час
на тему Заштите животне средине.Договорена је такође сарадња наставника Безбедности
саобраћаја и Електричних и електронских уређаја на возилуу заједничкој згради,наставна
јединица Активна безбедност возила.Ђаци ће своје активмости на часу електричних и
електронских уређаја реализовати уз помоћ наставника Безбедности саобраћаја.Такође је
договорена сарадња наставника Мотора и моторних возила,Механизација претовара и
Терета у саобраћају  са наставницима енглеског језика.

09.12.2015.године. је одржан састанак са следећим дневним редом

1)извештај са заједнице саобраћајних школа

2)предлог измене наставника за Возача моторних возилау фази обуке
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3)избор ђака за такмичење

4)разно

Ове године се заједница саобраћајних школа одржала у Кикинди.Најважнија
промена је та да кандидат мора да има навршену двадесет и једну годину за полагање
испита за инструктора вожње.

Такмичење ће се одржати 22-23. априла 2016 године у Пироту

Предлог ученика који ће учествовати на такмичењу су Тодосијевић
Александар,Урошевић Младен,Ивана Бачкулић Ценић,Трифуновић Милош.

14.01.2016.године шездесета седница са следећим дневним редом

1)измена правилника везаног за пети степен( излагач Иван Грујић)

2)текуће одржавање возила (излагачи Станко Томићи Гвозден Дицић)

3)теме за метурски испит

4)састављање комисија за завршне иматурске испите

5)предаја питања за изборне предмете

Иван Грујић је истакао да се сада све изједначава са законом о Безбедности
саобраћаја.Сада је неопходно радно искуство у трајању од две године.

Дошлоје такође до промене неких предмета као сто су

1)Психологија и етика ученика у саобраћају

2)Прописи о безбедности друмског саобраћаја

3)Безбедност друмског саобраћаја

4)возила

5)Методика и теорија обуке вожње

6)Практична настава

У вези поправке возила је одлучено да се возила благовремено региструју као и да
се ураде јавне набавке и да се води евиденција о свим поправкама,сервисима и др.

Сви професори су предали теме за матурски испит.

Састављене су комисије за завршне и матурке испите.

04.02.2016.године

1)Верификација елабората за пети степен

2)Комисије за пети степен
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3)разно

Миладин Павловић требало би да уради елаборат за пети степен.

Одређене су и комисије за пети степен за све предмете,списак се налази у свесци за
стручно веће сасобраћајне струке.

09.05.2016.године

Одређени су термини за консултације за завршне и матурске испите.Распоред
консултација је истакнут на сви огласним таблама у школи.

23.08.2016.године

Предлог избора председника већа саобраћајне струке

Једногласно је изабран наставник Ненад Петровић за предсеника,за школску 2016-
2017

Извештај руководиоца одељенских већа

I РАЗРЕД

У току школске 2015/2016 године одржано је укупно шест редовних и две ванредне
седнице одљенских већа. На првој седници одељенског већа утврђено

је бројно стање ученика по одељењима 1/1-(31) ученик 1/2-(31) ученик 1/3-(33)
ученика.Даље је утврђен број ученика по одељењима који уче :

енглески језик - 1/1-(30)     1/2-(30)      1/3-(31)
немачки језик - 1/1-(1)       1/2-(1)        1/3-(2)
Грађ.васпитање - 1/1-(15)   1/2-(22)      1/3-(14)
Верска настава - 1/1-(16)    1/2-(9)       1/3-(20)
Један превоз- 1/1-(11)    1/2-(6)       1/3-(/)
Два превоза - 1/1-(3)      1/2-(6)       1/3-(/)
У даљем току седнице утврђен је распоред писмених задатака и контролних

вежби што се може видети из приложене табеле, и усвојен је програм рада
већа за 2015/2016. годину.

Писмени радови Контролне
вежбе

X XII III V X III
Српскијезикикњижевност 3 3 3 3
Математика 4 4 4 4
Енглескијезик 2 2 4 5
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Бројно стање ученика првог разреда на почетку школске 2015/2016 године
био је 95 ученика, а на крају другог полугодишта године 82 ученика
што је и приказано у табелама.

Реднибројседнице
и датум

одржавања

Бројученика Одељења

1/1 1/2 1/3

1.
11.09.2015.

укупно мушких 31 20 31 22 33 22
женских 11 9 11

2.
17.11.2015.

укупно мушких 31 20 31 22 31 20
женских 11 9 10

4.
19.04.2016.

укупно мушких 29 18 26 18 29 19
женских 11 8 10

6.
24.06.2016.

укупно мушких 28 17 26 18 28 19
женских 11 8 9

1/1 1/2 1/3
Разликапоодељењима -3 -5 -4

Разликаукупно -12
Укупноучениканакрајушк.

2015/2016
-82

На крају првог полугодишта укупно има 36 позитивних ученика, а негативних
46 ученика. Број не оцењених ученика је 9, а међу њима су и ученици који
уче стране језике за које се не одржава настава па ученици при крају школске
године полажу разредни испит из тих предмета.

Успех на крају првог полугодишта школске
2015/2016 Број ученика

Позитивних

Одличних

36

6

Врло добрих 19

Добрих 11

Довољних /

Негативних Са 1. недовољном оценом 46 17
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Са 2. недовољне оцене 15

Са 3. недовољне оцене 4

Са 4. недовољне оцене 2

Са 5. и више недовољних оцена 8

Неоцењених
Из једног предмета 1 1

Из више предмета 8 8

Утврђивање успеха на крају школске 2015/2016године

Успех на крају школске 2015/2016 године Број ученика

Позитивних

Одличних

75

12
Врло добрих 27

Добрих 31
Довољних 5

Поправни 5

Понављају разред 2

Овде треба напоменути да је ученик одељења 1/3 Јовановић Јован који припада
ИОП-у  имао закључену јединицу из предмета- српски језик и књижевности
закљученујединицу из математике, а по ИОП-у не може имати закључене негативне оцене
те му је одељенско веће закључило позитивне оценеиз ова два предмета.

Овде треба истаћи  две ванредне седнице одељенских већа које су се
одржале18.01.2016 године и 07.03.2016 године.на обе ове седнице присутно је било по

12 професора одељенског већа, а одсутно по 5 професора.
Обе ове седнице су одржане због одељења 1/3, разлог одржавања ових седница су

васпитно-дисциплинске мере и повећан број изостанака (неоправданих) одељенско веће је
једногласно изгласало  укор одељенског већа следећим ученицима:

1. Ђорђевић Тони- 29 неоправданих и 9 напомена
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2. Живановић Немања- 28 неоправданих и 2 напомене
3. Јовановић Јован- 20 неоправданих и 5 напомена
4. Јоцић Александра- 18 неоправданих и 1 напомена
5. Миладиновић Лазар- 20 неоправданих
6. Милосављевић Миљан-25 неоправданих и 3 напомене
7. Симоновић Маја- 24 неоправдана и 1 напомена
8. Милановић Александар- 34 неоправдана и 4 напомене
9. Милић Кристина- 20 неоправданих и 1 напомена

Друга ванредна седница
1. Милосављевић Немања- 13 неоправданих и 2 напомене
(Одељенски старешина је на седници за овог ученика изнео податак да конзумира лекове
за смирење на своју руку односно без дозволе лекара)
2. Васић Стефан- 21 неоправдан
3. Васић Виктор- 19 неоправдана
4. Димић Марија- 22 неоправдана
5. Јовановић Анђела- 15 неоправданих и 4 напомене

Закључно са шестом седницом одељенских већа изречене су:

Васпитно дисциплинске
мере

Редни број седнице одељенског већа

1 2 3 4 5 6 Ванредне седнице

Опомена ОС / 29 / 2 / 9 /

Укор ОС / 14 / 3 / 8 /

Укор одељенског већа / / 1 2 / / 14

Укор директора школе / / / / / 4 /

Укор наставничког већа / 1 1 / / / /

Искључење из школе / / / / / 1 /

Укупно по седници / 44 2 7 14 14 14

Укупно изречених мера 81

На овој задњој седници евидентирана је ученица за искључење из школе, а то је
Симоновић Маја овај предлог је упућен на наставничко веће, где је предлог и усвојен.

Број изостанака у току школске 2015/2016 године по одељењима
дат је у табели.
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Бројизостанака Одељење
1/1 1/2 1/3

Оправданих 1644 3280 4848

Неоправданих 79 180 471

укупнопоодељењу 1723 3460 5319

Укупноизостанака 10502

У табели је дат преглед реализације наставног плана и програма по одељењима на
крају школске 2015/2016 године као и збир броја не одржаних часова дат кроз укупну
разлику броја планираних и броја одржаних часова.

Број часова
Одељење

1/1 1/2 1/3

Планирано 1517 1517 1295

Одржано 1479 1437 1275

Разлика -38 -44 -20

Укупно не одржаних
часова -102

У одељењу 1/1 предложени су следећи ученици за похвалу:Матић Милица- примерно
владање, редовно похађање наставе, успех(5,00)
Стојановић Гиованни- примерно владање,редовно похађање наставе,успех(5,00)
У одељењу 1/2 није било ученика за похвалу
У одељењу 1/3 предложени су следећи ученици за похвалу:
Вучковић Никола- примерно владање, успех (5,00)
Стакић Марко- одличан успех
Маринковић Мирјана- врлодобар успех,примерно владање,два превоза

II РАЗРЕД

У току школске 2015/2016 године одржано је укупно шест редовних седница одљенских
већа. На првој седници одељенског већа утврђеноје бројно стање ученика по одељењима
2/1-(30) ученика 2/2-(28) ученика 2/3-(24) ученика.Даље је утврђен број ученика по
одељењима који уче :

енглески језик - 2/1-(30)     2/2-(28)      2/3-(23)
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Грађ.васпитање - 2/1-(13)    2/2-(5)      2/3-(14)
Верска настава - 2/1-(17)     2/2-(23)       2/3-(10)
Један превоз- 2/1-(14)     2/2-(/)       2/3-(/)
Два превоза - 2/1-(7)       2/2-(/)       2/3-(7)

У даљем току седнице утврђен је распоред писмених задатака и контролних
вежбишто се може видети из приложене табеле, и усвојен је програм рада већа за
2015/2016. годину.

Писмени радови Контролне
вежбе

X XII III V X III
Српскијезикикњижевност 3 3 3 3
Математика 4 4 4 4
Енглескијезик 2 2 4 5

Реднибројседнице
и датум

одржавања

Бројученика Одељења

2/1 2/2 2/3

1.
11.09.2015.

укупно Мушких 30 19 28 16 24 17
женских 11 12 7

2.
17.11.2015.

укупно Мушких 30 19 27 16 23 16
Женских 11 11 7

4.
19.04.2016.

укупно Мушких 30 19 28 17 23 16
женских 11 11 7

6.
24.06.2016.

укупно Мушких 31 19 28 17 22 16
женских 12 11 6

1/1 1/2 1/3
Разлика по одељењима +1 - -2

Разлика укупно -2
Укупно ученика на
крају шк. 2015/2016

81

На крају првог полугодишта укупно има 27 позитивних ученика, а негативних
48 ученика. Број неоцењених ученика је 1.
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Успех на крају првог полугодишта школске
2015/2016 Број ученика

Позитивних

Одличних

27

1

Врло добрих 17

Добрих 9

Довољних /

Негативних

Са 1. недовољном оценом

48

9

Са 2. недовољне оцене 13

Са 3. недовољне оцене 11

Са 4. недовољне оцене 6

Са 5. и више недовољних оцена 9

Неоцењених
Из једног предмета 1 1

Из више предмета / /

Утврђивање успеха на крају школске 2015/2016године

Успех на крају школске 2015/2016 године Број ученика

Позитивних

Одличних

75

12
Врло добрих 27

Добрих 31
Довољних 5

Поправни 5

Понављају разред 2
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Васпитно дисциплинске
мере

Редни број седнице одељенског већа

1 2 3 4 5 6

Опомена ОС / / 6 7 / 4

Укор ОС / 4 11 6 / 3

Укор одељенског већа / 3 1 6 / 8

Укор директора школе / / / / / /

Укор наставничког већа / / / / / /

Искључење из школе / / / / / /

Укупно по седници / 7 18 19 / 15

Укупно изречених мера 59

Бројизостанака Одељење
2/1 2/2 2/3

Оправданих 3461 3183 3238

Неоправданих 133 180 157

Укупно по одељењу 3594 3363 3395

Укупноизостанака 10352

У табели је дат преглед реализације наставног плана и програма
по одељењима на крају школске 2015/2016 године као и збир
броја неодржаних часова дат кроз укупну разлику броја планираних
и броја одржаних часова.
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Број часова
Одељење

2/1 2/2 2/3

Планирано 1250 1190 1300

Одржано 1235 1182 1277

Разлика -15 -8 -23
Укупно не одржаних

часова -46

У одељењу 2/1 предложен је за похвалу ученик Нессторовић Александар.
У одељењу 2/2 предложена је за похвалу ученица Тодоровић Биљана.
У одељеуњу 2/3 није било ученика за похвалу.

III РАЗРЕД

У току школске 2015/2016. години је одржано укупно 9 редовних седница
Одељењских већа треће године .

Прва седница одељењских већа је одржана 11.09.2015. године, а последња
24.06.2016. године. Бројно стање ученика треће године: на почетку школске године је
било 78 ученика, а на крају школске године 75 ученика
.

Р. бр. седнице
(датум одржавања) Број ученика

Одељење
3/1 3/2 3/3 3/4

1.
(11.09.2015.) Укупно

Мушких
26

15
28

17
14

6
10

8

Женских 11 11 8 2

9.
(24.06.2016.) Укупно

Мушких
26

14
26

15
13

5
10

8

Женских 12 11 8 2

Разлика по одељењима / -2 -1 /

Разлика, укупно -3

Укупно ученика на крају шкослке г. 75

Редовност похађања наставе

Број изостанака у школској 2015/2016. години по одељењима је дат у табели испод.

Број изостанака
Одељење

3/1 3/2 3/3 3/4

Оправданих 2908 2772 1753 1323

Неоправданих 227 243 274 187

Укупно, по одељењу 1636 2572 2286 1510
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Укупно изостанака 8004

Bаспитно-дисциплинске мере

Закључно са 9. седницом одељењских већа треће године, укупно је изречено 91васпитно
дисциплинских мера (видети табелу испод).

Васпитно-дисциплинска мера

Опомена одељенског старешине 32

Укор одељенског старешине 29

Укор одељенског већа 25

Укор директора 3

Укор наставничког већа 1

Искључење из школе 1

Укупно изречених мера 91

Реализација наставног плана и програма

У табели испод је дат преглед реализације наставног плана и програма по одељењима, на
крају школске 2015/2016. године, као и збир броја неодржаних часова дат кроз укупну
разлику броја планираних и броја одржаних часова.

Број часова
Одељење

3/1 3/2 3/3 3/4

Планирано 1220 1220 1045 1056

Одржано 1206 1207 1021 1043

Разлика 14 13 23 13

Укупно неодржаних часова 63

Утврђивање успеха
Укупно позитивних ученика има 52, негативних 23(троје понавља разред).
Нема неоцењених ученика..
Поменути подаци су табеларно приказани испод.

Успех на крају школске 2015/2016 г. Број ученика

Позитивних

Одличних

52

11

Врло добрих 10

Добрих 30

Довољних 1

Негативних

са 1 недовољном оценом

23

13

са 2 недовољне оцене 7

са 3 и више недовољних оцена 3
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Неоцењених (страни језици - разредни испити) / /

IV РАЗРЕД

У току школске 2015/2016 године одржано је укупно шест редовних и две ванредне
седнице одљенских већа. На првој седници одељенског већа утврђеноје бројно стање
ученика по одељењима 4/1-(19) ученик 4/2-(19) ученик 4/3-(16), 4/4 (10) ученика.

енглески језик - 4/1-(19) 4/2-(30) 4/3-(14) 4/4 (10)
Грађ.васпитање - 4/1-(8) 4/2-(10) 4/3-(5) 4/4 (6)
Верска настава - 4/1-(11) 42-(9) 4/3-(11) 4/4 (3)
Један превоз- 4/1-(3) 4/2-(6) 4/3-(1) 4/4 (2)
Два превоза - 4/1-(6) 4/2-(2) 4/3-(4) 4/4 /

Писменирадови Контролневежбе

X XII III IV X III
Српскијезикикњижевност 3 3 3 3
Математика 4 4 2 2
Енглескијезик 2 4 4 5

Бројно стање ученика првог разреда на почетку школске 2015/2016 године био је 64
ученика, а на крају другог полугодишта године 61 ученика

Реднибројседнице
и датум

одржавања

Бројученика Одељења

4/1 4/2 4/3 4/4

1.
11.09.2015.

укупно мушких 19 14 19 15 16 8 10 5
женских 5 4 8 5

2.
17.11.2015.

укупно мушких 19 14 19 15 14 8 10 5
женских 5 4 106 5

3.
4.02.2016.

укупно мушких 19 14 19 15 14 8 10 5
женских 5 4 6 5

6.
02.06.2016.

укупно мушких 19 14 19 15 14 8 9 5
женских 5 4 6 4

4/1 4/2 4/3 4/4
Разликапоодељењима - - -2 -1

Разликаукупно -3
Укупноу ченикана крају

шк. 2015/2016
61
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Успех на крају првог полугодишта школске
2015/2016 Број ученика

Позитивних

Одличних

25

9

Врло добрих 8

Добрих 8

Довољних -

Негативних

Са 1. недовољном оценом

33

13

Са 2. недовољне оцене 10

Са 3. недовољне оцене 3

Са 4. недовољне оцене 2

Са 5. и више недовољних оцена 5

Неоцењених
Из једног предмета - -

Из више предмета 6 6

Успех на крају школске 2015/2016 године Број ученика

Позитивних

Одличних

52

14
Врло добрих 18

Добрих 18
Довољних 2

Поправни 9

Понављају разред 4

Васпитно дисциплинске мере

Укор ОС 15

Укор одељенског већа 16

Укор директора школе 3

Укор наставничког већа /

Искључење из школе /

Укупно изречених мера 34
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Број изостанака Одељење
4/1 4/2 4/3 4/2

Оправданих 1310 2438 1929 2053

Неоправданих 33 172 321 177

Укупно по одељењу 1343 2610 2250 2230

Укупно изостанака 8433

Број часова
Одељење

4/1 4/2 4/3 4/4

Планирано 1236 1236 1056
979

Одржано 1230 1223 1032
970

Разлика -6 -13 -24 -9

Укупно неодржаних
часова -52

Извештај о реализацији практичне наставе за школску
2015/2016. годину

Практична настава је у школској 2015/2016. години релизована према наставном
плану и програму.

Ученици Техничке школе у Ћуприји, у оквиру предмета практична настава, исту
похађају у школи (школска радионица) и ван школе у центрима за обуку возача и радним
организацијама, које у свом пословању непосредно учествују у саобраћају и пословима
везаним за саобраћај.

Ученици 1/1,1/2,1/3 одељења практичну наставу обављају у школској радионици.

Ученици 2/1, 2/2 и 2/3 одељења практичну наставу обављају у просторијама школе.
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Ученици 3/1,3/2 одељења практичну наставу обављају у  ауто-школама и ауто-
центрима за обуку возача: »Локи« Ћуприја,»Рели« Ћуприја, »Аква Стар«
Ћуприја,Шпедиција и продаја возила »Равнеле«,Технички преглед »Манце«
Ћуприја,Технички преглед »Милошевић« Ћуприја, Аутобуски превозник »Антић« из
Ћуприје,Технички преглед »Забадлија« Ћуприја, Општа болница »Гаража«Ћуприја,Ауто
механика »Неле« Ћуприја, Ауто-школама»Старт«,»Круг-Тренд«Параћин,Технички
преглед и осигурање»Живановић« Параћин, Ауто-кућа»Озон« Јагодина, Ауто–школа
»Мала Пијаца« Јагодина,Ауто-школа »Колотраг« из Јагодине.

Ученици 3/3 одељења практичну наставу обављају у школској радионици и обилазе
радне организације које се баве пословима везаним за њихово занимање.

.Ученици 3/4 практичну наставу обављају у ауто сервисима »Неша« у Параћину,
»Карика« из Јагодине, Ауто превозник »Еуролин« из Параћина,  Ауто-школа »Рели« из
Ћуприје, Ауто-школа »Локи« из Ћуприје, »ДД Николић« Д.О.О из Ћуприје, Шлеп
служба и сервис »Млинар«из Ћуприје, Ауто-школа»ММдобар-знак« Д.О.ОизЈагодине.

Ученици одељења 4/1,4/2 практичну наставу обављају у просторијама школе.

Ученици 4/3 практичну наставу обављају у предузећимаЈКП»Равно 2014« из
Ћуприје, »Параћинка« Параћин,Аутопревозник »Зоран Рајзен «из Јагодине, Стовариште
грађевинског материјала»Зенит« из Ћуприје,»Мип процесна« из Ћуприје.

Познавање саобраћајних прописа и обуку вожње ученици имају у школи у складу
са Законом о безбедности саобраћаја.

Наставу у блоку из прве помоћи организоваће се у сарадњи са предавачима који
поседују лиценцу Министарства здравља Републике Србије.

Практична настава – обука вожње се одвијала без проблема и у складу са
динамиком полагања ученика – кандидата за возача.

У школској 2015/2016. години од 79 ученика који су стекли право да полажу
теоријски део испита, односно полагање тестова за “Б” категорију положило је 43
ученика.

Практични део испита (вожња) од укупно 43 ученика који су стекли право на
полагање вожњу је положило 32 ученика.

Тест није положило 34 ученика а вожњу 12 ученика. Ученици који нису положили
вожњу полагаће у наредној школској години.

Ученици одељења 2/1, 2/2, и 3/4 имали су у оквиру блок наставе предавања из
Познавања саобраћајних правила 30 часова а одељење 2/3 20 часова. и прописа (30
часова).

Ученици 2/1, 2/2, 2/3 и 2/4 имали су у блок настави предавања 10 часова из прве
помоћи од стране лиценцираног предавача.
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Извештај о ванредном школовању за школску 2015/2016.
годину

У школској 2015/2016. години на ванредном школовању за преквалификацију и
доквалификацију било је 65 ученика.

У току школске године завршило је ванредно школовање:

Техничар друмског саобраћаја – 8
Техничар унутрашњег транспорта – 1
Машински техничар за компјутерско конструисање – 1
Возач моротних возила – 3
Аутомеханичар - 1

Извештај са такмичења саобраћајних школа за школску
2015/2016. годину

Организатор такмичења је Министарство просвете ,науке и технолошког развоја
Републике Србије,Заједница саобраћајних школа Републике Србије,а домаћин овог такмичења је
Техничка школа из Пирота.

Такмичење се одржало 22,23 априла 2016 године

На такмичењу је учествовало укупно двадесет девет средњих школа са укупно
стодеветнаест такмичара.

Наша школа,Техничка школа -Ћуприја,је имала укупно четири такмичара и то

За дисциплину Возач моторног возила Б категорије

1)Матејић Стефан

2)Тодосијевић Александар

За дисциплину Техничар друмског саобраћаја

1) Бачкулић Ценић Ивана

2)Трифуновић Милош
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Резултати двадесет и трећег Републичког такмичења ученика саобраћајних школа су
следећи

Укупан пласман ученика у такмичарској дисциплини  Возач моторног возила Б
категорије

1) Машинско саобраћајна школа -Чачак

2)Политехничка школа-Пожаревац

3)Техничка школа Радоје Љубичић -Ужице

Ученик Техничке школе -Ћуприја,Тодосијевић Александар,је освојио у коначном пласману
у такмичарској дисциплини Возач моторног возила Б категорија 14.место са освојених 383 бода из
теоретског дела и 597 из практичног дела,сто је укупно 980 бодова.

Ученик Техничке школе -Ћуприја,Матејић Стефан,је освојио у коначном пласману у
такмичарској дисциплини Возач моторног возила Б категорија 31.место са освојених 340 бодова из
теоретског дела и 590 из практичног дела,што је укупно 930 бодова.

Укупан пласман ученика у такмичарској дисциплини -Техничар друмског саобраћаја

1) Техничка школа-Пирот

2)Машинска школа-Панчево

3)ЕСТС Никола Тесла -Краљево

Ученик Техничке школе -Ћуприја,Трифуновић Милош,је освојио у коначном пласману 16.
место,са освојених 562 бода из теоретског дела и 400 бодова из практичног дела,сто је укупно 962
освојена бода.

Свеукупни пласман по школама је следећи

1)ТЕХНИЧКА ШКОЛА-ПИРОТ  (5810 бодова)

2)ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА-ПОЖАРЕВАЦ (5778 бодова)

3)ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП-БЕОГРАД (5734 бодова)

ТЕХНИЧКА ШКОЛА-ЋУПРИЈА је у коначном пласману била на шеснаестом месту са
укупно освојених 3359 бодова.
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Извештај о раду ученичког парламента за школску
2015/2016. годину

Школски  парламент конституисан је 23.09.2015 године и на тој седници је
изабрано руководство парламента,председница,представници у школском одбору,чланови
стручног актива за развојно планирање,секретар и благајник.

Ушколској години одржано је укупно седам седница парламента и већи број
седница председништва.

Програм рада парламента је у великој мери био остварен и за посебну похвалу су
ученичке активности скупљања новца ради помоћи оболелом ученику,организовање
спортских такмичења и обележавање важних датума као што су Дечија
недеља,Међународни дан толеранције,Дан људских права и Светски дан Црвеног крста.

Извештај о раду тима за стручно усавршавање за школску
2015/2016. годину

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА У
ОКВИРУ УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.

У току  школске  школске 2015/2016. године сви наставници су се стручно
усавршавали у оквиру установе.

Одржана су следећа предавања :

1. Презентација новог Правилника о оцењивању ученика у средњем
образовању и васпитању – школски психолог Илић Слободанка

2. Разматрање Правилника о изменама и допунама Правилника о
дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника - школски психолог
Илић Слободанка

3. Разматрање Правилника о сталном стручном усавршавању
наставника, васпитача и стручних сарадника - школски психолог Илић Слободанка

4. Рад са ученицима по ИОП-у - школски психолог Илић Слободанка
5. Презентација књиге  „  Како до посла у 21. Веку “ - школски

психолог Илић Слободанка
6. Измена Правилника везаног за V степен – проф. Саобраћајне групе

предмета Грујић Иван .

Испит за лиценцу положили су:

1. проф. психологије Радић Радмила

2. проф. саобраћајне групе предмета Радосављевић Иван
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Менторски рад:

Проф. саобраћајне групе предмета Видановић Предраг је ментор колегиници
Драгани Стевановић.

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ  УСАВРШАВАЊУ ВАН УСТАНОВЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

У школској 2015/2016. години запослени су похађали семинаре полазећи од
Годишњег плана рада школе,а у складу са важећим Правилником о сталном стручном
усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника.

Стручно се усавршавало 37% наставника,као и школски психолог и директор
школе.

Акценат је стављен на уже стручне семинара компетенције К1.



Евиденција стручног усавршавања у установи за школску 2015/2016 годину
Врсте обуке утврђене су према Правилнику о обавезном сталном стручном усавршавању
Бодовање је утврђено према одлуци Наставничког већа, до доношења Правилника о бодовању
Припремање и реализовање огледног часа: 8 бодова
Присуствовање 1 огледном часу и учешће у анализирању часа: 3 бода.
Припремање и реализовање неког облика интерне обуке (презентација, предавање, радионица): 1 сат – 8 бодова
Присуствовање предавању, презентацији, радионици који реализује други наставник/стручни сарадник/директор: 1 сат – 3 бода
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1. Синиша
Ивановић 3 3 3 3 3 - 1

5

2. Светлана
Радосавњевић 3 3 3 3 3 - 1

5
3. Раде Антић - - - - - - -
4. Предраг 3 3 3 3 3 1
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Јањић 5

5. Данијела
Пантић - - - 3 3 - 6

6. Миријана
Стојановић - - - 3 - - 3

7. Јелић Зорица - - - - - - -

8. Митровић
Миодраг - - - - - - -

9. Ана Илић-
Пантић - - - 3 - - 3

10. Снежана
Бранковић - - - 3 - - 3

11.
Ирена

Младеновић-
Милошевић

3 3 3 3 3 1
5

12. Вујновић
Александар 3 3 3 - 3 - 1

2

13. Јовановић
Слободан - - - 3 - - 3

14. Бранислав
Јевремовић - - - - 3 - 3

15. Јован
Милинковић - - - 3 3 - 3

16. Младен
Јевремовић 3 3 3 3 3 - 1

5

17. Милосав
Манојловић 3 3 3 3 3 - 1

5

18.
Владан

Станисављеви
ћ

3 3 3 3 3 - 1
7Ажурирање школског сајта- 2 бода

19 Ђорђевић 3 3 3 3 3 - 1
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Сузана 5

20. Миладин
Тодоровић - - - 3 3 - 6

22. Радмила
Радић - - - 3 - - 3

23. Драгана
Васиљевић 3 3 3 3 3 - 1

5

24. Милић Борко 3 3 3 3 3 - 1
5

26. Маја Манић 3 3 3 3 3 - 1
5

27. Владан
Костић 3 3 3 - 3 - 1

2

28. Славица
Стевановић - - - 3 - - 3

29. Драган
Милорадовић 3 3 3 3 3 - 1

5
30. Воја Ристић - - - 3 3 - 6
31. Милан Јелић - - - 3 - - 3

32. Миладин
Павловић 3 3 3 3 3 3 1

8

33. Иван Грујић 3 3 3 3 3 8 2
3

34. Дејан
Младеновић - - - 3 3 3 9

35. Предраг
Видановић

- - - 3 3 3 1
7Менторство -8

36. Јелена Иветић 3 3 3 3 - 3 1
5

37. Иван
Радосављевић 3 3 3 3 3 3 1

8
38. Ненад 3 3 3 3 3 3 1
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Петровић 8

39. Слађана
Петковић 3 3 3 3 3 3 1

8

40. Александар
Пешић 3 3 3 3 3 3 1

8

41. Тамара
Марјановић - - - 3 - - 3

42. Срђан Антић - - - - 3 3

43. Гвозден
Дицић 3 3 3 - - 3 1

2

44. Станко Томић 3 3 3 3 3 3 1
8

45. Славиша
Милновић - - - - - - -

47. Слободанка
Илић

8 8 8 8 8 - 4
0



73

ЕВИДЕНЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ ЗА 2015/2016. ГОДИНУ
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Супервизија на завршном испиту 16 15.,16. И 17.06.2016.
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1
Савремене тенденције у друмском

саобраћају

8

06.06.2016.
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8 31.01.2016.
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оспособљене извођаче наставе на
семинарима унапређења знања за
кадрове који учествују у процесу

оспособљавања кандидата за
возача

02.11.2015

Конференција каријерно вођење и
саветовање у Републици Србији 25.02.2016.



Извештај о раду психолога школе за школску 2015/2016.
годину

Рад  психолога у школској 2015/2016. години одвијао се према унапред
сачињеном глобалном (годишњем) програму и месечним оперативним
програмима, а у складу са Правилником о раду стручних сарадника
(Просветни гласник бр.5 од јуна 2012.године), Законом о основама система
образовања и васпитања (72/9;52/11,55/2013), Законом о средњој школи,
Годишњим планом рада школе.

За потребе овог извештаја, рад психолога биће приказан по подручјима
рада таксативним набрајањем главних послова
1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада

- Израда идејне скице Годишњег плана рада школе, учешће у раду
Стручног тима за израду ГПРШ, самостална израда појединих делова
ГПРШ, израда финалног документа

- Учешће у допуни и праћењу остваривања школског програма
- Планирање и програмирање сопственог рада
- Израда плана сопственог стручног усавршавања, као и стручног

усавршавања на нивоу школе
- Рад у Стручном активу за самовредновање и развојно планирање
- Учешће у планирању и програмирању седница стручних органа школе у

сарадњи са директором школе и руководиоцима руководећих и
стручних органа

- Учешће у организацији уписа ученика и формирању одељења и група
- Учешће у изради предлога плана уписа ученика за наредну школску

годину
- Учешће у организовању промотивних активности школе за упис нових

ученика(професионално информисање ученика основних школа личним
контактом, пропагандним материјалом, учешћем на Сајму образовања..)

- Израда плана посете наставе
- Учешће у изради динамике активности за крај школске године (период

јун, јул, август)

2. Праћење и вредновање образовно- васпитног рада

- Праћење ефеката образовно–васпитног рада (успеха и понашања
ученика), учешће у изради извештаја и анализе на крају сваког
класификационог периода у сарадњи са директором школе

- Сугерисање и праћење индивидуализације наставе за поједине ученике
који имају тешкоће у учењу

- Учешће у израда годишњег извештаја о раду школе



85

- Праћење дидактичко-методичке заснованости наставе и методологије
оцењивања посетом часова  и обављањем разговора са наставницима
после посећених часова у циљу унапређивања област самовредновањаза
школску 2015/16.- настава и учење

- Израда извештаја о упису ученика 1. разреда
3. Рад са наставницима

- Учешће у припремању кандидата Радосављевић Ивана за полагање
испита за лиценцу (посета часова, присуство на испиту, израда
извештаја о оспособљености кандидата, педагошко-инструктивни рад,
упућивање у стручну литературу...)

- Израда предлога садржаја првог школског часа за одељењске старешине
- Сарадња у изради глобалних и оперативних планова наставника (пријем

и преглед  планова рада наставника)
- Увођење у посао наставнице на замени одсутног колеге Јелић Милана

(планирање и припремање наставе, оцењивање, вођење школске
документације, однос на релацији ученик-наставник)

- Увођење у послове одељењског старешне, наставника Грујић Ивана
који су први пут ангажовани на овим пословима

- Упознавање одељењских старешина са психолошким карактеристикама
ученика и породичним условима

- Сарадња са одељењским старешинама на решавању појединачних
проблема ученика и одељења

- Стручно усавршавање наставника (презентација на  седницама НВ)

4. Рад са ученицима

- Обављање психолошко саветодавних разговора и појачан васпитни рад
са ученицима који имају различите потешкоће  у свакодневном
функционисању
Највише је било рада са ученицима који врше повреду правила
понашања (неоправдано изостајање, агресивно и насилно понашање,
дискриминација, недисциплиновано понашање и ометање наставе) због
чега је велики број ученика био обухваћен појачаним васпитним радом,
покренуто и вођено више  дисциплинских поступака (у складу са
новим Правилником о оцењивању ученика у средњој школи)

- Упознавање ученика првог разреда са пословима и задацима рада
психолога и школског полицајца на почетку школске године;
спровођење истраживања о социо-економском статусу и породичним
условима живота и презентација на Одељенском већу
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- Реализација предавања за одељења првог разреда о Методама и
техникама успешног учења, у другом разреду предавање о вршњачком
и електронском насиљу

- Сарадња са Ученичким парламентом (помоћ у планирању и
програмирању седница, реализацији одлука, спровођење акција,
присуство састанцама..)

- Рад на унапређивању безбедности ученика и решавању инцидентних
ситуација у сарадњи са школским полицајцем

- Презентација и дистрибуција публикације „Европски дневник“ за
ученике другог разреда

- Истраживање професионалних намера матураната
- Професионално информисање и саветовање у избору даљег правца

школовања за ученике завршних разреда
- Организација презентација Високих школа и Факултета за ученике

завршних разреда
- Раду Хуманитарном фонду

5. Рад са родитељима

- Индивидуални разговори са родитељима ученика који су обухваћени
појачаним васпитним радом и против којих су покренути
дисциплински поступци

- Сарадња са Саветом родитеља

6. Рад са директором

- Анализа успеха и понашања ученика на крају сваког оцењивачког
периода

- Планирање и програмирање седница Наставничког већа, Педагошког
колегијума и осталих стручних органа

- Планирање динамике активности на крају школске године
- Сарадња на изради Годишњег плана рада школе и Извештаја о раду

школе
- Решавање молби ученика
- Предлагање одељењских старешина и чланова стручних актива, тимова

и комисија

7. Рад у стручним, саветодавним органима, активима и тимовима

- Рад у Стручном активу за разој школског програма, Стручном активу
за самовредновање и развојно планирање, Стручном тиму за
превенцију насиља, злостављања и занемаривање ученика, Тиму за
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маркетинг и промоцију школе, Тиму за појачан васпитни рад и
дисциплински поступак, Стручном тиму за инклузивно образовање и
посебну подршку ученика, Тиму за кризне ситуације

- Учешће у раду седница Наставничког већа, Одељењских већа,
Стручних већа, Педагошког колегијум и Савета родитеља

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе

- Јавна промоција школе учешћем у изради делова садржаја школског
сајта и наступима у медијима

- Организација и учешће на Сајму образовања у Ћуприји
- Сарадња са стручним институцијама (основне школе, средње школе,

Дом ученика, Центар за социјални рад, Дом здравља, Национална
служба за запошљавање...)

- Рад у Активу стручих сарадника основних и средњих школа Ћуприје
- Организација хуманитарних акција
- Сарадња са школским полицајцем и полицијском станицом у Ћуприји

8. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

- Стручно усавршавање :
Ван школе:

- Учествивање на конференцији „ Каријерно вођење и саветовање у
Републици Србији“ 25.2.2016. у Београду, од 10:00- 17:30

 У школи

 Присуство угледни часовима
 Презентације на Наставничком већу:

1. Правилник о оцењивању ученика у средњем
образовању и васпитању

2. Правилника о изменама и допунама Правилника о
дозволи за рад наставника, васпитача и стручних
сарадника

3. Правилника о сталном стручном усавршавању
наставника, васпитача и стручних сарадника

4. препознавање ученика којима је потребна подршка,
нивои и врсте подршке

5. Презентација књиге „ Како до посла у 21.веку“
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6. Презентација „ Књиге рада одељенских старешина у
основној и средњој школи“

- Припрема за рад
Вођење евиденције и документације (глобални и
оперативни планови рада, дневник рада, психолошки
досије ученика, радне белешке..)

Извештај о реализацији програма  инклузивног образовања
за школску 2015/2016. годину

Тим је радио према сачињеном програму за школску 2015/2016. годину и имао
5 редовних састанака.

Чланови тима су:
1. Слободанка Илић, стручни сарадник, психолог школе

2. Маја Манић, наставница рачунарства и информатике

3. Јањић Предраг, наставник историје

4. Стојановић Мирјана, наставница биологије

Сви чланови Тима су едуковани на семинару „ Инклузивно образовање и израда
индивидуалног образовног плана“.

На почетку школске године Тим је анализирао рад у предходној години и сачинио
план за наредну годину. Анализирајући рад на спровођењу Индивидуалног образовног
план за Ђокић Александра, Тим је са поносом констатовао видан напредак у понашању
овог ученика који карактерише добра социјална интеракција са вршњацима и
наставницима.

Приликом уписа у школу родитељи ученика су попуњавали Картон ученика у коме су
садржана питања о породичним приликама(социо економски статус породице),
здравственом статусу ученика и потешкоћама које ометају функционисање у школи са
циљем идентификације ученика којима је потребна додатна подршка.

На првој седницама Одељенских већа предложено је да се ученици прате током
првог класификационог периода и онда изврши идентификација за додатну подршку. На
седници у новембру идентификовани су ученици :

На предлог родитеља Јована Јовановић ученика 1/3 сачињен је педагошки профил
и током првог полугодишта настава је била индивидуализована за овог ученика. Чланови
Тима су сарађивали са наставницима на изради мера подршке овом ученику.

Сви наставници , посебно чланови Одељенских већа одељења у којима су
идентификовани ученици за додатну подршку  су радили на едукација ученика о инклузији
и сузбијању предрасуда о корисницима ИОП-а. Посебно се у томе истакла одељенски
старешина 2/3 одељења Радосављевић Светлана која је допринела да читаво одељење
прихвати  Ђокић Александра и помаже му да се интегрише, тако да је он на неки начин
постао „маскота“ одељења.
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На родитељским састанцима, одељенске старешине су информисале родитеље о
инклузји у циљу сензибилизације и укључивања у процес.

У циљу јачање професионалних компетенција наставника за област инклузивног
образовања , психолог школе је у оквиру интерног стручног усавршавања одржала
предавање на тему: Мере индивидуализације ( седницаНаставничког већа) и упутила
наставнике на стручну литературу и електронске изворе информација.

Извештај о реализацији програма спречавања насиља,
злостављања и занемаривања ученика

Спречавање насиља, злостављања и занемаривања ученика је стални задатак свих
запослених у школи, а посебно Стручног  тима формираног од стране директора школе у
августу 2015. године. Чланови Стручног тима за шк. 2015/16. годину били су:

Илић Слободанка,психолог школе; Јовановић Бобан, школски полицајац; Пантић Даниела,
наставница географије; Радић Радмила, наставница предмета основи саобраћајне
психологије, Јовановић Слободан, наставник социологије и Вукић Дарко представник
Савета родитеља.

Стручни тим је радио по сачињеном плану и програму , а посебно се бавио
анализом и поступањем у случајевима насиља на 3. нивоу којих је било три у овој
школској години.

Превентивне активности су се реализовале у оквиру одељенских заједница где су
одељенске старешине и психолог школе обрађивали различите теме из ове области:

 значење појмова насиље, злостављање и занемаривање
 облици насиља
 вршњачко насиље
 насиље у партнерским ( љубавним ) везама
 насиље у породици
 електронско насиље (школа је добила брошуру о овој теми од стране Министарства

просвете)
На огласној табли у приземљу школе ажуриран је и допуњен новим садржајима

пано о насиљу који је посебно намењен ученицима и родитељима.
Директор и психолог школе су свакодневно у сарадњи са школским полицајцем

анализирали безбедност ученика у школи и насилне догађаје и одмах интервенисали
по потреби у складу са Посебним протоколом.

У случајевима насиља на првом нивоу психолог школе, у сарадњи са одељенским
старешинама, је евидетирао и реашавао случајеве , најчешће медијацијом.

Добро организовано дежурство наставника и ученика и свакодневно присуство
школског полицајца значано су допринели спречавању насиља у школи.

Првог школског дана директор, психолог и школски полицајац су посетили
одељења 1. Разреда и упознали их са елементима Посебног протокола за заштиту
ученика од насиља у циљу сензибилизације и  оснаживања да пријаве било који облик
насиља.
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Извештај о раду тима за каријерно вођење и саветовање за
прво полугодиште школске 2015/2016 године

Током припрема за школску 2015/2016. годину оформили смо тим за каријерно
вођење и саветовање у саставу: Марјановић Тамара, Павловић Миладин, Бранковић
Снежана и Јелић МИлан.

Тим је током месеца  септембра саставио програм каријерног вођења и саветовања
и поделио задужења члановима тима и одељењсим старешинама чиме је почела
реализација програма.

Члан стручног тима и школски психолог су посетили семинар о начину реализације
програма за каријерно вођење и саветовање и упознали остале чланове тима као  и остале
чланове наставничког већа.

Програм каријерног вођења и саветовања се спроводио у оквиру предмета
грађанско васпитање и часовима разреднос старешине.На овим часовима су обрађене
следеће теме: Каријера у контексту савремено доба, Карактеристике доброг-лошег
мајстора, Кко сам ја- самопроцена знања и вештина, Упознавање света рада.

Такође су спроведене и остале активности предвиђене планом тима: Посета сајму
запошљавања, сајам аутомобила, стручна посета фирмама,Презентација факултета и
високих школа и повезивање са социјалним партнерима.

Извештај са спортских такмичења 2015/2016.

Наставник: Младен Јевремовић

Екипно Техничка школа је освојила 2 место у кошарци на општинском
такмичењу 18.03.2016.г. У Ћуприји.

Појединачно Миладиновић Ђорђе 1-3 је освојио 2 место на 1000м.државно
првенство и 4000м.  планинско трчање  1 место.

Несторовић Милан 1-2 је освојио 2 место на републичкој олимпијади у
каратеу-борбе.

Екипе и појединце је предводио на такмичењима предметни професор
Младен Јевремовић.



91

Наставник: Милосав Манојловић

Извештај са општинског такмичења у малом фудбалу средњих
школа Ћуприја

Одржано: 04.11.2015 Спортска хала Ада, Ћуприја

На такмичењу су учествовале три екипе: Медицинска, Гимназија и наша Техничка школа.
У полуфиналу смо изгубили од екипе Гимназије резултатом  2:5, где смо пружили јак
отпор екипи у којој играју углавном активни играчи ФК Мораве из Ћуприје. Наши
ученици су пружили максимум а и спортско понашање и дисциплина су били на највичем
нивоу.
Екипу су сачињавали следећи ученици:

1. Виктор Васић 1/3
2. Милош Голубовић 3/3
3. Марко Петровић 2/2
4. Никола Мијатовић 3/2
5. Андрија Матић 2/2
6. Игор Грујић 3/2
7. Марко Кукић 3/2
8. Никола Никодијевић 3/1
9. Арсеније Радмановић 2/1
10. Стефан Ковачевић 1/2
11. Никола Павловић 3/3

Извештај са Општинског првенства у стрељаштву средњих школа у
Ћуприји

Градска стрељана 05.04.2016 Ћуприја

Техничка школа је учествовала у мушкој и у женској конкуренцији.
У мушкој конкуренцији учествовали смо у групној и појединачној, а у женској само у
појединачној јер смо имали само једног члана Динић Сању 1/3 која се није пласирала међу
прва три места.

У мушкој конкуренцији смо освојили прво место, као и у појединачној где је Милошевић
Александар 1/3 био убедљиво најбољи.

Чланови мушке екипе:
1. Милошевић Александар 1/3
2. Милојевић Душан 4/2
3. Николић Стефан 4/2
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Девојчице:   Динић Сања 1/3

Извештај са Општинског такмичења у стоном тенису средњих
школа Ћуприја

Одржано:16.10.2015 Спортска хала Ада Ћуприја

На такмичењу су учествовале три школе: Медицинска, Гимназија и наша Техничка школа.
Освојили смо треће место у екипном делу такмичења, док смо у појединачном делу
испали у првом делу, односно другом колу и нисмо се пласирали до трећег места. Наши
ђаци су се трудили добро одиграли, али смо наишли на такмичаре који активно тренирају
и који су реално квалитетнији од наших ђака. Све је протекло у спортском духу и
дружењу, где су наши ђаци имали запажену улогу.

Екипа:
1. Ћурић Филип 3/1
2. Милојевић Филип 3/1
3. Радосављевић Урош 2/1

Извештај о раду тима за промоцију школе за школску
2015/2016. годину

Тим за промоцију и маркетинг школе је по распореду посетио 62 основне школе у
Поморавском округу и окружењу током априла и маја месеца,а школама из других округа
дистрибуиран је пропагандни материјал  посредством наших ученика којима је
пребивалише тамо.

Тим је организовао учешће и представљање школе на НОУ – фесту.



Извештај о самовредновању за школску 2015/2016. годину

I Опште информације о стручној школи

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

Адреса стручне школе: Улица:

Кнеза Милоша бб

Град:

Ћуприја

Контакт подаци надлежне
школске управе:

Министарство просвете и науке – Школска управа Јагодина

Кнегиње Милице 1/11 (ТЦ Стара пошта), Јагодина, Телефон: 035/222-070, 242-630

email: prosvetna@open.telekom.rs

Контакт подаци стручне
школе:

Телефон:

035/8472-466
035/8471-772

Факс:

035/8472-466

Мејл:

tehnickaskola035@open.telekom.rs

Веб-сајт:

www.tehnickaskolacuprija.edu.rs

Име и презиме директора:
Ђорђевић Дејан

Име и презиме
руководиоца Стручног
актива за
самовредновање и
развојно планирање:

Костић Владан , наставник машинске групе предмета
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Област квалитета: Настава и учење

Период трајања циклуса
самовредновања:

Од: 1. 9. 2015.
дан/месец/година

До: 31. 8. 2015.
дан/месец/година

Датум извештаја о
самовредновању:

14.9.2016.

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Стандарди квалитета Критеријуми квалитета
ПРОЦЕНА

+ 0 -

2.1. Наставници примењују
одговарајућа дидактичко-
методичка решења на часу

2.1.1. Наставници јасно истичу циљеве учења +

2.1.2. Наставници дају упутства и објашњења која су јасна
ученицима

+ 0

2.1.3. Наставници истичу кључне појмове које ученици треба да
науче

+

2.1.4 . Наставници користе наставне методе које су ефикасне у
односу на циљ часа

+

2.1.5. Наставници поступно постављају све сложенија питања,
задатке и захтеве

+

2.2. Наставници уче ученике
различитим техникама учења
на часу

2.2.1. Наставници уче ученике како да користе различите начине
начине за решавање задатака/проблема

+

2.2.2 .Наставници уче ученике како да ново градиво повежу са
предходно наученим

+

2.2.3. Наставници уче ученике како да ново градиво повежу са
претходно наученим

+
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2.2.4. Наставници уче ученике како да у процесу учења повезују
садржаје из различитих области(предмета)

+

-
2.2.5.Наставници уче ученике да постављају себи циљеве у учењу +

Додатни стандарди
квалитета за стручно
образовање

2.2.6.

2.3. Наставници
прилагођавају рад на часу
образовно-васпитним
потребама ученика

2.3.1. Наставници прилагођавају захтеве могућностима ученика +

2.3.2. Наставници прилагођавају темпо рада различитим потребама
ученика

+

2.3.3. Наставници прилагођавају наставне материјале
индивидуалним карактеристикама ученика

0

2.3.4. Наставници посвећују време ученицима у складу са њиховим
образовним и васпитним потребама

0

2.3.5. Наставници примењују специфичне
задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике
којима је потребна додатна подршка у образовању

0

2.4. Ученици стичу знања на
часу

2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на часу +
2.4.2. Ученици активно учествују у раду на часу -
2.4.3. Активности/ радови ученика показују да су разумели предмет
учења на часу

+

2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања +
2.4.5. Ученици користе повратну информацију да реше
задатак/унапреде учење
2.4.6. Ученици процењују тачност одговора/решења
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2.4.7. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења

2.5. Наставници ефикасно
управљају процесом учења на
часу

2.5.1. Наставници ефикасно структуирају и повезују делове часа +
2.5.2. Наставници ефикасно користе време на часу +
2.5.3. Наставници на конструктиван начин успостављају и одржавају
дисциплину у складу са договореним правилима.

+

2.5.4. Наставници функционално користе постојећа наставна средства +
2.5.5. Наставници усмеравају интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користе питања, идеје, коментаре ученика за рад на часу)

+

2.5.6. . Наставници проверавју да ли су постигнути циљеви часа +

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2 НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Одлука о оцени
(критеријуми)

3
1 = неадекватан: мање од 49% постигнутих критеријума
2 = задовољавајући: 50% до 75% постигнутих критеријума
3 = добар: 76% до 95% постигнутих критеријума
4 = изванредан: 96% до 100% постигнутих критеријума

Одлука о евалуацији
Област квалитета Настава и учење је самовреднована у периоду од 2010. До 2012. Године, али пошто је она доминантан облик рада у школи
Наставничко веће је на седници од 27.8.2015. године донело одлуку да се и ове школске године вреднује ова област са циљем унапређивања.



97

Докази којима се поткрепљује одлука о евалуацији

 Глобални и оперативни планови наставника

 Непосредне припреме за час наставника

 Протокол за праћење и посматрањ наставних часова

 Упитници за наставнике, ученике и родитеље

SWOT анализа  ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – НАСТАВА И УЧЕЊЕ

1.Шта се може похвалити код ове области квалитета?

 садржајна, свеобухватна, јасна повратна информација(feed
beck) о постигнућима

 повезивање садржаја часа (градива) са свакодневним
животом и будућим занимањем

 повезивање градива са градивом других предмета или
предходно обрађеним градивом

 мисаоно активирање ученика добро постављеним
питањима

 комбиновање више облика рада током часа
 подстицање ученика да слободно износе своје мишљење
 наставници уче ученике да разликују битно од небитног

2.С којим потешкоћама се сусрећемо?

 једноличност наставних облика и метода рада,
 недостатак савремених наставних средстава
 праћење и оцењивање нередовно у појединим предметима,

најчешће се врши уочи класификационих периода
писменим проверама

 недостатак финансијских  средстава за унапређење наставе
и стручног усавршавања наставника

 недовољна прилагођеност захтева индивидуалним
карактеристикама ученика
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3. Који су наше могућности? Шта можемо да урадимо да
бисмо били још бољи?

 унапређивање стручних компетенција наставника
 побољшљње планирања и припремања наставе
 стандардизовање начина и критеријума оцењивања
 индивидуализован приступ ученицима
 препознавање образовних потреба ученика
 набавка савремених наставних средстава

5. Шта нас спречава да напредујемо?

 ограничене финансије због економске кризе
 инертност свих релевантних субјеката
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АКЦИОНИ ПЛАН  ЗА ПОБОЉШАЊЕ Техничка школа- Ћуприја
ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА   2.0- НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Редни
број Општи

циљеви
Специфични
циљеви

Активности Одговорне
особе

Мониторинг
побољшања

Период
реализације
Датум
почетка

Датум
завршет
ка

1.

Унапређивање
планирања и
припремања
наставе

Отклањање уочених
недостатака у
планирању и
припремању наставе

Организација интерне
обуке

Тим за стручно
усавршавање

- Стручна већа
-Стручни актив
самовредновање
и развојно
планирање

Новембар
2016.

Јун
2016.

2.

Унапређивање
праћења
напредовања
ученика

Побољшање успеха
ученика

Израда различитих
протокола и образаца за
праћење напредовања
ученика (ученички
портфолио)

Стручна већа
Стручни
сарадник

Стручни актив
самовредновање
и развојно
планирање

Октобар
2016.

Јануар
2017.
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3.

Усаглашавање
критеријума
оцењивања
знања, умења и
вештина ученика

Успоставити корелацију
између сродних
предмета као и
предметних наставника
у истом
разреду,занимању и
степену занимања
Успоставити начине
прилагођавања
оцењивања за ученке са
тешкоћама у учењу

Дефинисање критеријума
за оцењивање ученика на
почетку школске године у
складу са важећим
правилником и  Блумовом
таксономијом
*давање одабраних
задатака

- Стручна већа
-Стручни тим за
инклузивно
образовање

- Стручна већа
-стручн сарадник
- Стручни актив
за
амовредновање и
развојно
планирање
-сви наставници

Отобар
2016.

Јун 2017.

4.

Унапређивање
компетенција
наставника

Усавршавање
наставника са циљем
упознавања са начином
примене иновативних
модела наставе,
наставних метода

-Екстерни и интерни
семинари,обуке и
трeнинзи

-Тим за стручно
усавршавање

- Стручна већа
-Тим за
самовредновање
и развојно
планирање

Септембар
2016.

Јун
2017.

5.

Примена
иновативних
модела наставе:
-Интегративни
приступ(међупредмет
на повезаност наставе)
-Егземпларна
настава(настава за
пример)
-Активна настава

Мултидисциплинарна
организација наставе
која ће ученика ставити
у активну позицију

-Функционално знање

Интерни и екстерни
семинари

Извођење о(у)гледних
часова квартално-по један
наставник из сваког
стручног већа

- Стручна већа
- Тим за стручно
усавршавање

- Стручна већа
-стручн сарадник
-стучни актив за
самовредновање
и развојно
планирање
-сви наставници

Отобар
2016.

Јун 2017.
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