ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЋУПРИЈА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

ЋУПРИЈА,СЕПТЕМБАР 2018.године

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел.бр.
Датум:
Ћ У П Р И Ј А

На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник
РС", бр. 55/2013.), Статута Техничке школе у Ћуприји, Школски одбор на својој седници
одржаној 17.септембра 2018. године је донео

О Д Л У К У

Усваја се ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ШКОЛЕ за школску 2017/2018. годину без примедби

Председник Школског одбора:
__________________________
Драгана Васиљевић, проф.
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Уводни деo
Школску 2017/2018. годину карактеришу активности везане за наставак школовања
са елементима дуалног образовања. Школа је у сарадњи са локалном самоуправом и
интересима привредника на тетриторији општине Ћуприја планом уписа за школску
2018/2019. годину добила и одељење трећег степена комбинованог образовног профила
Бравар – Заваривач (15 ученика) и Механичар моторних возила (15 ученика). Ученици
овог профила ће први разред похађати са елементима дуалног образовања, док ће се
наредне школске године доношењем Закона о дуалном образовању школовати у систему
дуалног образовања.

Материјално–техничка основа рада
У школској 2017/2018. години школа је значајна новчана средства обезбедила
ванредним школовањем (преквалификација и доквалификација) припадника Воjске
Србије што се и одразило на стабилно финансијско стање.
Поред текућих оправки и одржавања у школској 2017/2018. је урађено и:
–
–

Купљена кола за обуку ученика из сопствених средстава (Форд К) и
средстава које је донирала Општина Ћуприја
Ушло се у процес легализације објеката

У школској 2017/2018. години од већих улагања планирана је реконструкција
крова школе који прокишњава (пре ове реализације неопходно је извршити легализацију
објеката – која још није завршена али је у поступку реализације)и обнова возног парка за
обуку куповином новог возила. Реконструкција крова школе није реализована због тога
што процес легализације објеката још није окончан.

Кадровски услови
У школској 2017/2018. години у школи је дошло до следећих промена у кадровској
структури запослених и то:
Ненад Мицкић, наставник физичког васпитања преузет је за рад на неодређено
време почев од 1.9.2017. године за 20% на радном месту наставника физичког васпитања.
Слободанка Илић, дипломирани школски психолог замењивала је Радмилу Радић
на месту наставника Основи саобраћајне психологије почев од 1.9.2017. до 31. 8. 2018.
године за 20%.
Славици Стевановић, наставнику биологије 9.1.2018. је престао радни однос због
преласка у другу школу, а на њено место је дошао наставник Срђан Стојановић од
10.1.2018. за 10% од пуне норме.
Мају Манић, наставника рачунарства и информатике због избора за директора
школе заменио је Дејан Симић, почев од 23.1.2018. године
Милана Јелића због одсуства по основу неплаћеног одсуства замењују Бојан
Стојковић за 20% од пуног радног времена и Драгољуб Алексић за 80% од пуног радног
времена.
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Слађана Велимировић, наставник биологије примљена у радни однос на одређено
време за 5% радног времена почев од 1.3.2018. године.
Јована Николић, примљена у радни однос ради замене наставника математике
Миладина Тодоровића, почев од 13.4.2018. до 31.5.2018. године, а потом од 1.6.2018.
истог наставника је мењао Марко Нисић.

Ученици
Структура одељења
Кретање броја ученика у току школске 2017/2018. године
На почетку школске године уписан је 301 ученик у 12 одељења. Највеће осипање је
у првом разреду и најчешћи разлог који ученици, тј. родитељи наводе јесте да нису
распоређени у школу коју су желели (на занимање које су желели), да одлазе у
иностранство и да нису у могућности да плаћају превоз или стан током школовања.
стање

Број
уч.
на
крај
у
шк.
год.

Одељење

Уписано
на
почетку
школске
године

Накнадно
уписано,
прешли из
других
одељења или
других школа

Исписано,
прешли у
друга
одељења,
променили
статус

Искључено

I 1 - ТДС

30

1

10

0

13

8

21

I 2 - ТУТ

30

2

6

0

16

10

26

I 3 – Б-З

21

4

8

0

17

0

17

Укупно

81

7

24

0

46

18

64

II 1 - ТДС

28

2

0

0

18

12

30

II 2 - ТУТ

23

1

2

0

12

10

22

II 3 - ВМВ

22

1

2

0

18

3

21

Укупно

73

4

4

0

48

25

73

III 1 - ТДС

27

0

2

0

16

9

25

III 2 - ТДС

26

3

3

0

19

7

26

III 3 - ТУТ

26

1

1

0

19

7

26

Укупно

79

4

6

0

54

23

77

IV 1 - ТДС

28

0

1

0

18

9

27

М

Ж

4

IV2 - ТДС

22

0

0

0

13

9

22

IV 3 - ТУТ

18

0

0

0

14

4

18

Укупно

68

0

1

0

45

22

67

СВЕГА

301

16

35

0

193

88

281

На ванредно школовање су прешли ( променили су статус са редовног на ванредно
школовање ):
1. Станојевић Стефан 2/3 одељење
2. Милосављевић Миљан 3/2 одељење
3. Терзић Тијана 3/2 одељење
4. Вишњић Стефан 3/2 одељење
5. Тодоровић Баја 3/3 одељење
6. Стоиљковић Невена 4/1 одељење
Ученици који су се исписали у току школске године су:
1. Ђорђевић Софија 1/1
2. Алексић Јанан 1/1
3. Елезоски Новица 1/1
4. Илић Сања 1/1
5. Јанков Лука 1/1
6. Јовановић Оливер 1/1
7. Стојановић Иван 1/1
8. Ставрић Кристина 1/1
9. Тасић Нађа 1/1
10. Јаковљевић Михајло 1/1
11. Алексић Анастасија 1/2
12. Демировић Андрија 1/2
13. Милићевић Илија 1/2
14. Перић Јелена 1/2
15. Јовановић Кристијана 1/3
16. Јовановић Милош 1/3
17. Каранфиловић Емил 1/3
18. Лазаревић Ђорђе 1/3
19. Стефановић Лазар 1/3
20. Стефановић Милица 1/3
21. Савић Стефан 1/3
22. Зекири Марјан 1/3
23. Николић Александар 2/2
24. Маленовић Никола 2/3
25. Белошевић Милица 3/1
26. Ћосић Јелисавета 3/1
Ученици који су прешли из одељења у одељење:
1. Јовановић Богдан прешао из 1/2 у 1/3
2. Зекири Марјан прешао из 1/2 у 1/3
3. Елезоски Новица прешао из 1/1 у 1/2
4. Радисављевић Миљан прешао из 2/2 у 2/1
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Ученици који су прешли из других школа:
1. Мујић Магдалена 1/1
2. Јаковљевић Михајло 1/1
3. Димитров Сандра 1/2
4. Буљанчевић Милош 1/3
5. Јовановић Милош 1/3
6. Савић Михајло 2/1
7. Адамовић Стефан 2/2
8. Мијајловић Марта 2/3
9. Петровић Илија 3/2
10. Рајковић Невена 3/2
11. Голубовић Никола 3/2
12. Тодоровић Лазар 3/3

Организација рада школе
Образовно-васпитни рад школе одвијао се у већој мери у
Министарства просвете.

складу са Календаром

ЛЕТОПИС ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ:
1.9.2017. године
Првог радног дана школске 2017/2018. године часови су трајали по 30 минута због
штрајка упозорења просветних радника.
8.9. и 11.9.2017. године
У периоду од 9:35 до 9:55 ( за време великог одмора ) одржана је продаја половних
уџбеника у школи.
28.9. 2017. године
Одржан је једносатни штрајк просветних радника због измене Закона о основама система
образовања и васпитања.
12.10.2017. године
Одржана је традиционална улична трка поводом Дана ослобођења града на којој су
учествовали и ученици наше школе.
30.10.2017. године
Црвени крст Србије органитовао је добровољно давање крви ( од 8 до 11 часова у
Гимназији, а од 12 до 14:30 часова у Медицинској школи ). У овој акцији су учествовали и
ученици наше школе.
25. и 30.10.2017. године
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Организовано је предавање о анорексији по утврђеном распореду ( 4/1, 4/2, 4/3, 2/1, 2/2 и
2/3 – 25.10.2017. године, а 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2 и 3/3 – 30.10.2017. године ).
3.11.2017. године
Екипа наше школе освојила је III место на општинском такмичењу средњих школа у
рукомету које је одржано у СЦ „Ада“ у Ћуприји.
7.12.2017. године
Одржан је систематски преглед зуба ученика првог разреда у просторији за пријем
родитеља у школи.
21. и 22.12.2017. године
Одржан је систематски преглед ученика првог и трећег разреда у Школском диспанзеру
Дома здравља у Ћуприји.
21.12.2017. године
Организован је „ИНФО-ДАН О ПРЕДУЗЕТНИШТВУ“ намењен ученицима завршних
одељења који су заинтересовани за развој предузетничког духа и покретање властитог
бизниса. Пулт са рекламним материјалом био је изложен у холу приземља школе.
29.12.2017. године
Последњи радни дан у 2017. години и часови су трајали по 35 минута.
04.01.2018. године
У Школском диспанзеру Јагодина обављен је систематски преглед ученика са територије
општине Јагодина и то: ученици првог разреда од 8 часова, а ученици трећег разреда од 11
часова.
18.01.2018. године
Одржан је спортски дан у организацији ученичких парламената средњих школа у
Ћуприји. Сакупљен је хуманитарни прилог за Јовановић Огњена из Петровца на Млави
коме је новац потребан за рехабилитацију – да би могао да прохода.
25.01.2018. године
У школи је одржан систематски преглед зуба ученика II разреда у просторији за пријем
родитеља од 8 до 12:20 часова.
25. до 27.01.2018. године
У овом периоду је Народна библиотека „Душан Матић“ организовала бесплатно
учлањење у библиотеку – поводом обележавања школске славе Св. Саве.
31.01.2018. године
Завршено је прво полугодиште.
1. до 11.02.2018. године
Зимски распуст је трајао у овом периоду, а родитељски састанци су одржани 02.02.2018.
године.
14.02.2018. године
Радило се према распореду часова за петак.
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15. и 16.02. 2018. године
Према календару Министарства просвете ови дани су били нерадни – ненаставни.
21.02.2018. године
Одржан је систематски преглед зуба ученика четрвртог разреда од 8 часова у просторији
за пријем родитеља у школи.
23.02.2018. године
Одржан је систематски преглед зуба ученика првог разреда од 8 часова у просторији за
пријем родитеља у школи.
26.02.2018. године
Одржан је систематски преглед зуба ученика трећег разреда од 8 часова у просторији за
пријем родитеља у школи.
16.03.2018. године
Наша школа је узела учешће на НОУ фесту – Сајму образовања, где је школа представила
своја занимања, а својим наступом посетиоце је забавила плесна секција ХИП-ХОП
семафор.
22.3.2018. године
На турниру средњих школа Ћуприје у малом фудбалу одржаном у СЦ „Ада“ у Ћуприји
мушка и женска екипа наше школе освојиле су II место.
23.3.2018. године
Организована је посета Сајму аутомобила у Београду. Ученике су на сајам водили: Дејан
Младеновић ( наставник саобраћајне групе предмета), Предраг Јањић ( наставник историје
), Владан Станисављевић ( наставник математике ) и Марко Јаковљевић (наставник
саобраћајне групе предмета).
26.3.2018. године
У музичкој школи „Душан Сковран“ у Ћуприји, а у организацији Ученичког парламента
ћупријске гимназије, одржан је хуманитарни концерт. Прикупљена средства су намењена
девојчици оболелој од рака, Мили Панић.
2.4.2018. године
Почела је да ради новинарска секција коју воде наставници Андреа Живић ( српски језик
и књижевност ) и Марко Јаковљевић ( саобраћајна група предмета ).
Ученици трећег и четвртог разреда су отпутовали на екскурзију у Северну Италију.
Пролећни распуст трајао је од 2.4.2018. године до 9.4.2018. године. Први радни дан био је
уторак, 10.4.2018. године.
18.4.2018. године
Ученици су се изјашњавали за матурски испит.
13. до 15.4.2018. године
У овом приоду одржано је 25-о републичко такмичење ученика саобраћајних школа у
Пожаревцу. Ученици наше школе постигли су изванредне резултате.
- II место у категорији Возач моторних возила Б - категорије у конкуренцији парова
освојили су Ловрић Ђорђе и Јовковић Младен, ученици 3/1 одељења.
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- III место у категорији Возач моторних возила Б – категорије у појединачној
конкуренцији освојио је Ловрић Ђорђе, ученик 3/1 одељења.
Ученици Стојановић Ђовани и Матић Милица ( 3/1 одељење ) показали су завидне
резултате у конкуренциији од 28 школа учесника.
Ученике су за такмичење спремали наставници саобраћајне групе предмета: Павловић
Миладин, Петровић Ненад, Младеновић Дејан и Ђорђевић Дејан, као и инструктори
вожње: Дицић Гвозден и Томић Станко.
Ученик 1/1 одељења, Миловановић Срећко, освојио је прво место на Првенству Србије у
планинском трчању на 4.000 m у категорији млађих јуниора.
Ученик 1/1 одељења, Богићевић Александар, написао је песму која је објављена у „
Зборнику књижевног стваралаштва младих Србије и дијаспоре“, а ученик 4/1 одељења,
Живковић Александар, написао је кратку причу која је објављена у овом зборнику.
1.5. и 2.5.2018. године
Нерадни дани због празника.
4.5.2018. године
На окружном такмичењу у атлетици ( екипно ) ученици наше школе освојили су I место.
Школу су представљали: Симоновић Марко – 1/1, Милановић Срећко – 1/1, Илић Никола
– 1/1, Рајић Урош – 2/1, Савић Михајло – 2/1, Јовановић Давид – 3/1, Миладиновић Ђорђе
– 3/3 и Петровић Марко – 4/2.
10.5.2018. године
Организовано је добровољно давање крви и то: у Гимназији од 8 до 11:30, а у
Медицинској школи од 12 до 14:30.
11.5.2018. године
На градском стадиону одржан је Крос РТС-а.

17.5.2018. године
Последњи наставни дан матураната прослављен је у школском дворишту уз присуство
одељењских старешина и школског полицајца.
18.5.2018. године
На градском тргу одржан је Матурски плес. Матуранти који нису били на плесу имали су
предвиђену надокнаду часова.
За Ђака генерације изабрана је Тодоровић Миљана, ученица 4/2 одељења, због примерног
владања и постигнутог одличног успеха током четворогодишњег школовања.
Ученица 4/2 одељења, Марковић Катарина, похваљена је због редовног похађања наставе
и освојеног III места на општинском такмичењу рецитатора.
Ученици Ђокић Александар – 4/3 одељење и Муратовић Милија - 2/2 одељење полагали
су разредни испит из страног језика ( француски и немачки ) због немогућности
одржавања редовне наставе ( само они уче поменуте језике ).
4.6.2018. године
Матурантима су подељена сведочанства и организовано је пријављивање за полагање
поправних и матурских испита.
5.6.2018. године
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Матуранти су полагали српски језик и књижевност у оквиру матурског испита.
6. и 7.6.2018. године
Матуранти су полагали изборне предмете.
8. и 11.6.2018. године
Матуранти су бранили практичан део матурског испита.
7. до 15.6.2018. године
Матуранти су полагали разредни испит ( ученици који су одсуствовали са више од 1/3
фонда часова одређеног предмета ).
18.6.2018. године
У холу школе је организована свечана додела диплома матурантима.
20.6.2018. године
Организовано је полагање српског језика и књижевности као део матурског дела испита за
ученике који су полагали разредни испит.
21.6.2018. године
Организовано је полагање изборних предмета.
25.6.2018. године
Организовано је полагање одбране матурског пратичног рада.
25. и 26.6.2018. године
Органозовано је полагање полагање поправних испита за матуранте.
2. до 12.7.2018. године
Организовано је полагање разредних испита ученика незавршних одељења који су
одсуствовали са више од 1/3 фонда часова одређеног предмета.
Први уписни круг био је 9. и 10.7.2018. ( упис ученика у први разред ).
Други уписни круг био је 12.7.2018. године.
Организована је припремна настава за ученике незавршних одељења упућених на
полагање поправног испита у августу.
1. до 10.8.2018. године
Ученици су пријављивали полагање поправних и матурских испита.
15. до 21.8.2018. године
Ученици су имали припремну наставу пред полагање поправних испита.
22. до 28.8.2018. године
Ученици су полагали поправни испит.
22. до 24.8.2018. године
Организовано је полагање матурског испита ( српски језик и књижевност, изборни
предмет, матурски практичан рад ).
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Реализација наставе
БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ШКОЛСКЕ 2017/2018.
ГОДИНЕ
Одељење
I1
I2
I3
Укупно I
II1
II2
II3
Укупно II
III1
III2
III3
Укупно III
IV1
IV2
IV3
Укупно IV
Свега

Обавезна настава
Реализовано
1295
1295
1690
4280
1225
1225
1480
3990
1155
1155
1127
3437
1056
1056
1088
3200
14907

Није
32
39
14
85
25
39
15
79
5
15
7
27
9
5
8
22
213

Изборна настава
Реализован
68
70
70
208
66
67
63
196
34
69
70
173
58
57
62
234
1097

Није
6
4
4
14
4
3
7
14
1
1
/
2
6
7
2
22
91

Час одељенског
старешине
Реализованo
Није
36
1
35
2
35
2
106
5
34
1
34
1
34
1
102
3
34
1
30
5
35
/
99
6
32
/
26
6
26
6
112
16
575
55

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наставни
предмет
Енглески језик
Математика
Унутрашњи
транспорт
Механизација
претовара
Интегрални
транспорт
Организација
претовара
Одржавање

20
23
21

Одржа
но
часова
7
15
6

Грујић Иван

21

6

Керкез Соња

10

4

Миладин Павловић

18

11

Павловић Миладин

2

8

Наставник
Милић Борко
Ђорђевић Сузана
Грујић Иван

Број
ученика

11

8.

средстава
унутрашњег
транспорта
Географија

Даниела Пантић

6

5

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
(за поправне, матурске, завршне и разредне испите)
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наставни
предмет
Немачки језик
Организација
превоза робе
Безбедност
Саобраћаја
Француски језик
Техничка
механика
Мотори и
моторна возила
Моторна возила
Основи путеви и
улица
Српски језик и
књижевност

Број
ученика
1

Одржано
часова
6

Миладин Павловић

13

7

Миладин Павловић

10

4

Влаховић Маја

1

2

Владан Костић

2

2

Ненад Петровић

2

5

Ненад Петровић

1

4

Дејан Младеновић

1

7

Живић Андреа

1

7

Наставник
Зорица Јончић

10.

Математика

Сузана Ђорђевић

10

14

11.

Основи
електротехнике

Снежана Бранковић

1

1

12.

Дејан Ђорђевић

Регулисање саобраћаја

10

5

13.

Дејан Ђорђевић

Безбедност саобраћаја

10

4
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Успех ученика
АНАЛИЗА УСПЕХА И ПОНАШАЊА УЧЕНИКА
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

1. Бројно стање
На почетку школске године уписано је 302, сада их 277 , разлика је 25 ученика.
Занимљиво је да је највеће осипање у одељењу 1/1 ( 10 ученика) што до сада није било
уобичајено да одлазе ученици из занимања техничар друмског саобраћаја којима је то
прва жеља. Најчешћи разлог који родитељи наводе приликом исписивања су материјалне
могућности породица ових ученика који су у главном из других градова.

2. Успех ученика
Позитиван успех постигла су 272 ученика, што у процентима износи 98%. Разред није
завршило 5 ученика: Јаношевић Саша 1/3, Јовановић Стефан 2/2, Траиловић Ивана 3/3,
Милосављевић Миљан 3/3 и Матејић Иван 3/3.
Матурски испит нису положила 3 ученика: Радосављевић Зоран 4/1, Јелена 4/1, Кијачић
Богољуб 4/2, Милојевић Јелена 4/1,.

Успех
Одличан
Вр.добар
Добар
Довољан

I разред
9
25
14
12
60

II разред
7
26
35
4
72

III разред
12
20
32
9
73

IV разред
3
27
30
7
67

Укупно
31
98
111
32
272

Ранг листа позитивног успеха: % позитивног успеха
ранг одељење
1.
2.
3.
4.

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

% ученика са поз.успех.
100 %
96 %
93 %
89 %
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3. Изостајање
Укупан број изостанака је 35 136 , просечано 129 по ученику. Оправданих 32 880
(121 по ученику), а неоправданих 2 256 ( 8 по ученику).
Ранг листа изостајања по разредима (према укупном броју изостанака)

Ранг
1.
2.
3.
4.

Разред
III
IV
I
IИ

Изостанака по ученику
143
138
136
92

Ранг листа изостајања по одељењима (према укупном броју изостанака)
Ранг
1.
2.
3.
4.

Одељење
3/2
1/2
3/1
1/3

Изостанака по ученику
164
158
153
146

Ранг листа одељења која најмање изостају (према укупном броју)
Ранг
1.
2.
3.
4.

Одељење
2/3
2/1
1/1
3/3

Изостанака по ученику
58
86
99
113

Најмање неоправданих изостанака има 1/1 (1,5 по ученику); 2/3 (2,5) и 2/1
(3)
4. Владање
Владање
примерно
врло добро
добро
довољно
незадовољавају
ће

I
II III
38 56 40
11 4
12
6 2
11
2 5
13
4

5

0

IV
40
10
2
4

Ук.
194
37
21
24

0

9
14

5. Васпитно-дисциплинске мере
Владање
Опомена ОС
Укор ОС
Укор ОВ
Укор директора
Укор Наст. већа

I
II
14 4
11 6
2 6
1 5
3 0
31 21

III
26
14
11
0
0
51

IV Ук.
1
45
8
39
12 31
0
6
0
3
21 124

Предлог мера за унапређивање успеха ученика
и смањење изостајања са наставе
 Редовно праћење и проверавање постигнућа ученика на најразличитије начине уз
поштовање Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о
оцењивању ученика у средњој школи (формирање досијеа ученика и портфолија)
 Евидентирање ученика којима је потребна индивидуализована настава и
дефинисање метода ,облика рада са њима,уједначавање критеријума
 Благовремено евидентирање ученика за допунску наставу и редовно одржавање по
посебном програму
 Благовремено правдање изостанака, поштовање процедуре извештавања и
деловања у случају да ученик изостаје са наставе
 Организовати такмичење одељења у успеху и најбоље наградити једнодневним
излетом на крају наставне године
 Похвалити ученике који редовно похађају наставу
 Појачати индивидуализацију наставе са ученицима који имају тешкоће у учењу
 Интензивирати допунску наставу
 Доследно поштовање упутства правдањe изостанака
 Повећати број ваннаставних активности
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1 - ИЗВЕШТАЈ СА ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНОГ ИСПИТА ИЗ
СТРАНИХ ЈЕЗИКА (ФРАНЦУСКИ И НЕМАЧКИ) ЗБОГ НЕМОГУЋНОСТИ
РЕДОВНОГ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ (МАЛИ БРОЈ УЧЕНИКА И НЕМОГУЋНОСТ
ФОРМИРАЊА ГРУПА)
На разредни испит из француског језика упућен је само један ученик 4/3 –
одељења, Ђокић Александар ( ИОП ). Пре полагања је одржана припремна настава 15. и
16. 5.2018. године. Ученик је положио испит оценом добар ( 3 ).
На разредни испит из немачког језика упућен је само један ученик 2/2 – одељења,
Муратовић Милија. Пре полагања је одржана припремна настава 21,22,23,24, 25. и 28.
5.2018. године. Ученик је положио испит оценом одличан ( 5 ).

2 - ИЗВЕШТАЈ ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА
У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
На полагање матурског испита у јунском року школске 2017/2018. године упућено
је 60 ученика и то по одељењима:
4/1 – Техничар друмског саобраћаја: 24 ученика;
4/2 – Техничар друмског саобраћаја: 21 ученик;
4/3 – Техничар унутрашњег транспорта: 15 ученика.
Сви ученици су благовремено пријавили полагање матурског испита и то: 58
ученика пријавило је полагање целокупног матурског испита, док 2 ученика 4/2 одељења
нису пријавила одбрану матурског практичног рада и нису ни предала радове (Кијачић
Богољуб и Маловић Никола).
4/1 – одељење ( ТДС ): о.с. Дејан Младеновић
I – На полагање српског језика и књижевности упућена су 24 ученика. Сви су
изашли на полагање и сви су положили испит и то оценом:
одличан ( 5 ): 9 ученика
врло добар ( 4 ): 7 ученика
добар ( 3 ): 5 ученика
довољан ( 2 ): 3 ученика
Просечна оцена је врло добар ( 3,92 ).
II – На полагање изборног предмета упућена су 24 ученика. Сви су изашли на
полагање и сви су положили испит и то:
1. Гараже, сервисе и паркиралишта полагао је 1 ученик и положио је испит оценом
одличан (5). Просечна оцена је одличан (5,00).
2. Интегрални транспорт полагао је 1 ученик и положио је испит оценом одличан
(5). Просечна оцена је одличан (5,00).
3. Економику и организацију саобраћаја полагао је 1 ученик и положио је испит
оценом одличан ( 5 ). Просечна оцена је одличан (5,00).
4. Шпедицију је полагао 21 ученик. Сви су положили испит и то оценом:
одличан (5): 15 ученика
врло добар (4): 2 ученика
добар (3): 3 ученика
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довољан (2): 1 ученик
Просечна оцена је врло добар (4,48).
Просечна оцена са полагања изборних предмета је одличан (4,87).
III – На одбрану матурског практичног рада упућена су 24 ученика. Сви су изашли
на полагање и сви су положили испит и то:
1. Безбедност саобраћаја полагало је 6 ученика. Сви су положили испит оценом
одличан (5). Просечна оцена је одличан (5,00).
2. Гараже, сервисе и паркиралишта полагало је 10 ученика. Сви су положили
испит и то оценом:
одличан (5): 6 ученика
врло добар (4): 1 ученика
добар (3): 2 ученика
довољан (2): 1 ученик
Просечна оцена је врло добар (4,20).
3. Моторе и моторна возила полагао је 1 ученик и положио је испит оценом добар
(3). Просечна оцена је добар (3,00).
4. Регулисање саобраћаја полагала су 4 ученика. Сви су положили испит и то
оценом:
одличан (5): 1 ученик
врло добар (4): 1 ученик
добар (3): 2 ученика
Просечна оцена је врло добар (3,75).
5. Организацију превоза полагала су 3 ученика. Сви су положили испит и то
оценом:
одличан (5): 1 ученик
врло добар (4): 1 ученик
добар (3): 1 ученик
Просечна оцена је врло добар (4,00).
Просечна оцена одбране матурског рада је врло добар (3,99).
IV – Закључне оцене матурског испита су следеће:
одличан (5,00) – 4 ученика
одличан (4,67) – 7 ученика
врло добар (4,33) – 3 ученика
врло добар (4,00) – 4 ученика
врло добар (3,67) – 3 учика
добар (3,33) – 2 ученика
добар (3,00) - /
добар (2,67) - /
довољан (2,33) – 1 ученик
довољан (2,00) - /
Просечна оцена матурског испита 4/1 – одељења (закључна оцена) је врло
добар (4,24).
4/2 – одељење ( ТДС ): о.с. Владан Станисављевић
I – На полагање српског језика и књижевности упућен је 21 ученик. Сви су изашли
на полагање и сви су положили испит и то оценом:
одличан ( 5 ): 8 ученика
врло добар ( 4 ): 3 ученика
добар ( 3 ): 8 ученика
17

довољан ( 2 ): 2 ученика
Просечна оцена је врло добар ( 3,81 ).
II – На полагање изборног предмета упућен је 21 ученик. Сви су изашли на
полагање и сви су положили испит и то:
1. Гараже, сервисе и паркиралишта полагао је 1 ученик и положио је испит оценом
одличан ( 5 ). Просечна оцена је одличан ( 5,00 ).
2. Шпедицију је полагало 20 ученика. Сви су положили испит и то оценом:
одличан ( 5 ): 9 ученика
врло добар ( 4 ): 4 ученика
добар ( 3 ): 5 ученика
довољан ( 2 ): 2 ученика
Просечна оцена је врло добар ( 4,00 ).
Просечна оцена са полагања изборних предмета је одличан ( 4,50 ).
III – На одбрану матурског практичног рада упућен је 21 ученик. Њих 19 је
пријавило одбрану рада и предало рад. Ученици Кијачић Богољуб и Маловић Никола
нису пријавили одбрану рада, нису ни предали матурске радове и упућују се на полагање
одбране рада у августу.
Ученици који су полагали одбрану матурског рада су положили испит и то:
1. Безбедност саобраћаја полагало је 4 ученика. Сви су положили испит оценом
одличан ( 5 ). Просечна оцена је одличан ( 5,00 ).
2. Моторе и моторна возила полагао је 1 ученик и положио је испит оценом добар
(3). Просечна оцена је добар ( 3,00 ).
3. Регулисање саобраћаја полагало је 6 ученика. Сви су положили испит и то
оценом:
одличан ( 5 ): 4 ученика
врло добар ( 4 ): 1 ученик
довољан ( 2 ): 1 ученик
Просечна оцена је врло добар ( 4,33 ).
4. Организацију превоза полагало су 8 ученика. Сви су положили испит и то
оценом:
одличан ( 5 ): 1 ученик
врло добар ( 4 ): 4 ученика
добар ( 3 ): 3 ученика
Просечна оцена је врло добар ( 3,75 ).
Просечна оцена одбране матурског рада је врло добар ( 4,02 ).
IV – Закључне оцене матурског испита су следеће:
одличан ( 5,00 ) – 6 ученика
одличан ( 4,67 ) – 2 ученика
врло добар ( 4,33 ) – 2 ученика
врло добар ( 4,00 ) – 1 ученик
врло добар ( 3,67 ) – 3 ученика
добар ( 3,33 ) – 2 ученика
добар ( 3,00 ) – 2 ученика
добар ( 2,67 ) – 1 ученик
Просечна оцена матурског испита 4/2 – одељења ( закључна оцена ) је врло добар
(4,12 ).
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4/3 – одељење ( ТУТ ): о.с. Слађана Вељковић:
I – На полагање српског језика и књижевности упућено је 15 ученика. Сви су
изашли на полагање и сви су положили испит и то оценом:
одличан ( 5 ): 3 ученика
врло добар ( 4 ): 3 ученика
добар ( 3 ): 6 ученика ( 5 ученика + 1 ученик ИОП )
довољан ( 2 ): 3 ученика
Просечна оцена је добар ( 3,27 ).
II – На полагање изборног предмета упућено је 15 ученика. Сви су изашли на
полагање и сви су положили испит и то:
1. Одржавање средстава унутрашњег транспорта полагао је 1 ученик и положио је
испит оценом врло добар ( 4 ). Просечна оцена је врло добар ( 4,00 ).
2. Складишта је полагало 14 ученика. Сви су изашли на полагање и сви су положили
испит и то оценом:
одличан ( 5 ): 2 ученика ( 1 ученик + 1 ученик ИОП )
врло добар ( 4 ): 8 ученика
добар ( 3 ): 4 ученика
Просечна оцена је врло добар ( 3,86 ).
Просечна оцена са полагања изборних предмета је врло добар ( 3,93 ).
III – На одбрану матурског рада упућено је 15 ученика. Сви су изашли на полагање и
сви су положили испит и то оценом:
одличан ( 5 ): 2 ученика
врло добар ( 4 ): 9 ученика ( 8 ученика + 1 ученик ИОП )
добар ( 3 ): 4 ученика
Просечна оцена је врло добар ( 3,87 ).
IV – Закључне оцене матурског испита су следеће:
одличан ( 5 ): 1 ученик
одличан ( 4,67 ): /
врло добар ( 4,33 ): 2 ученика
врло добар ( 4,00 ): 3 ученика ( 2 ученика + 1 ученик ИОП )
врло добар ( 3,67 ): 3 ученика
добар ( 3,33 ): 3 ученика
добар ( 3,00 ): 3 ученика
Просечна оцена матурског испита 4/3 - одељења ( закључна оцена ) је врло добар
(3,71).
*ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА
СА
ПОЛАГАЊА
СРПСКОГ
ЈЕЗИКА
КЊИЖЕВНОСТИ СВА ТРИ ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 3,67 ).

И

*ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА СВА ТРИ
ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,43 ).
*ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ОДБРАНЕ МАТУРСКОГ РАДА СВА
ТРИ ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 3,96 ).
*ПРОСЕЧНА ОЦЕНА – ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА МАТУРСКОГ ИСПИТА СВА ТРИ
ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,02 ).
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3 - ИЗВЕШТАЈ СА ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНОГ ИСПИТА
ЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА
ЗБОГ НЕПОХАЂАЊА НАСТАВЕ
( ОДСУСТВОВАЊА СА ВИШЕ ОД 1/3 ФОНДА ЧАСОВА ОДРЕЂЕНОГ
ПРЕДМЕТА )
На разредни испит упућена су три ученика завршних одељења и то:
1. Обрадовић Јелена 4/1 – одељење на полагање разредног испита из организације
превоза;
2. Радисављевић Ивана 4/2 – одељење на полагање разредног испита из организације
превоза;
3. Војиновић Никола 4/3 – одељење на полагање разредног испита из енглеског
језика.
Сва три ученика су пријавила полагање разредног испита, изашла на испит и положила
испит.
 Организација превоза (предметни наставник: Миладин Павловић):
1. Обрадовић Јелена 4/1 – одељење: довољан (2)
2. Радисављевић Ивана 4/2 – одељење: довољан (2)
 Енглески језик (предметни наставник: Борко Милић):
1. Војиновић Никола 4/3 – одељење: довољан (2)
Ученици су упућени на полагање матурског испита у другом јунском року.

4 - ИЗВЕШТАЈ ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА
У ДРУГОМ ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
( ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА )
На полагање матурског испита у другом јунском року школске 2017/2018. године
(после полагања разредних испита) упућена су 3 ученика и то по одељењима:
4/1 – Техничар друмског саобраћаја: 1 ученик ( Обрадовић Јелена )
4/2 – Техничар друмског саобраћаја: 1 ученик ( Радисављевић Ивана )
4/3 – Техничар унутрашњег транспорта: 1 ученик ( Војиновић Никола )
Сва три ученика су пријавила полагање матурског испита и предала матурске
радове.
I – На полагање српског језика и књижевности упућена су 3 ученика. Сви су
изашли на полагање и то:
добар ( 3 ): 1 ученик ( Обрадовић Јелена 4/1 одељење)
довољан ( 2 ): 1 ученик ( Радисављевић Ивана 4/2 одељење )
недовољан ( 1 ): 1 ученик ( Војиновић Никола 4/3 ) и он се упућује на полагање у
августу
Просечна оцена је довољан ( 2,00 ).
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II – На полагање изборног предмета упућена су 3 ученика. Ученик 4/3 одељења,
Војиновић Никола, није приступио полагању испита
( одржавање средстава унутрашњег транспорта ), па се упућује на полагање испита у
августу.
Шпедицију су полагале две ученице које су положиле испит и то оценом:
добар ( 3 ): 1 ученица ( Обрадовић Јелена 4/1 )
довољан ( 2 ): 1 ученица ( Радисављевић Ивана 4/2 )
Просечна оцена је добар ( 2,50 ).
III – На одбрану матурског рада упућена су 3 ученика. Ученик 4/3 одељења,
Војиновић Никола, није приступио полагању испита па се упућује на полагање испита у
августу.
Одбрану матурског рада из предмета организација превоза полагале су две ученице
које су положиле испит и то оценом:
врло добар ( 4 ): 2 ученице ( Обрадовић Јелена 4/1 и Радисављевић Ивана 4/2 )
Просечна оцена је врло добар ( 4,00 ).
IV – Закључне оцене матурског испита су следеће:
добар ( 3,33 ): 1 ученик ( Обрадовић Јелена 4/1 )
добар ( 2,67 ): 1 ученик ( Радисављевић Ивана 4/2 )
Просечна оцена матурског испита ( закључна оцена ) је добар ( 3,00 ).

5 - ИЗВЕШТАЈ ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА
ЗА МАТУРАНТЕ У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.
ГОДИНЕ
На полагање поправног испита за матуранте упућена су 4 ученика. Сви су
пријавили полагање поправног испита и сви су изашли на полагање.
Резултат после полагања је следећи:
4/3 – одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с. Слађана Вељковић ):
1. Милојевић Јелена:
- интегрални транспорт: довољан ( 2 )
- одржавање средстава унутрашњег транспорта: недовољан ( 1 )
2. Голубовић Никола:
- одржавање средстава унутрашњег транспорта: довољан ( 2 )
4/1 – одељење: Техничар друмског саобраћаја ( о.с. Дејан Младеновић ):
1. Ивковић Бојан:
- организација превоза: довољан ( 2 )
2. Радосављевић Зоран:
- организација превоза: довољан ( 2 )
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Ученици: Голубовић Никола 4/3, Ивковић Бојан 4/1 и Радосављевић Зоран 4/1
су завршили четврти разред и упућују се на полагање матурског испита у
августу.
Ученица Милојевић Јелена 4/3 није положила поправни испит из предмета
одржавање средстава унутрашњег транспорта и упућује се на полагање
поправног испита у августу.

6 - ИЗВЕШТАЈ ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА
УЧЕНИКА НЕЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА У ЈУНСКОМ РОКУ
ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
На полагање разредног испита ученика незавршних одељења упућенo je 6 ученика,
њих 5 је пријавило и полагало разредни испит. Два ученика су положила разредни испит и
завршила разред, један ученик понавља разред, а три ученика се упућују на полагање
поправног испита у августу.
Резултат после полагања је следећи:
1/3 одељење: Бравар – заваривач ( о.с: Владан Костић )
1. Јаношевић Саша:
- српски језик и књижевност: недовољан ( 1 ),
- математика: недовољан ( 1 ),
- енглески језик: довољан ( 2 ),
- географија: недовољан ( 1 ),
- техничка механика: недовољан ( 1 ).
2. Вишњић Немања:
- техничка механика: недовољан ( 1 )
3/2 одељење: Техничар друмског саобраћаја ( о.с: Ненад Петровић )
1. Столић Кристина:
- организација превоза: врло добар ( 4 )
3/1 одељење: Техничар друмског саобраћаја ( о.с: Дејан Симић )
1. Глишић Снежана:
- организација превоза: довољан ( 2 ),
- мотори и моторна возила: добар ( 3 ).
3/3 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Јелена Иветић )
1. Милосављевић Јанко:
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-

организација превоза робе: добар ( 3 ),
математика: недовољан ( 1 ).

2.
-

Траиловић Ивана:
математика: недовољан ( 1 ),
механизација претовара: довољан ( 2 ),
унутрашњи транспорт: довољан ( 2 ),
интегрални транспорт: довољан ( 2 ).

7 – СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ НИСУ ЗАВРШИЛИ РАЗРЕД У
ЈУНУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
1/3 одељење: Бравар – заваривач ( о.с: Владан Костић )
1. Јаношевић Саша ( 4 слабе оцене ): српски језик и књижевност; математика;
географија; техничка механика
2/2 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Дејан Ђорђевић )
1. Јовановић Стефан ( 7 слабих оцена ): енглески језик; математика; физика; основи
елекротехнике; механика; безбедност саобраћаја; моторна возила
3/3 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Јелена Иветић )
1. Матејић Иван ( 3 слабе оцене ): математика; механизација претовара; унутрашњи
транспорт
2. Милосављевић Миљан ( 4 слабе оцене ): организација превоза робе; механизација
преовара; унутрашњи транспорт; интегрални транспорт
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8 – СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПУЋУЈУ НА ПОЛАГАЊЕ
ПОПРАВНОГ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.
ГОДИНЕ
1/3 одељење: Бравар – заваривач ( о.с: Владан Костић )
1. Вишњић Немања ( 2 слабе оцене ): енглески језик ( п.н. Д.Васиљевић); техничка
механика ( п.н. В.Костић )
2/2 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Дејан Ђорђевић )
1. Муратовић Милија ( 2 слабе оцене ): основи елекротехнике ( п.н. С.Бранковић );
моторна возила ( п.н. Н.Петровић )
3/1 одељење: Техничар друмског саобраћаја ( о.с: Дејан Симић )
1. Белојица Ксенија ( 1 слаба оцена ): мотори и моторна возила ( п.н. Н.Петровић )
3/2 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Ненад Петровић )
1. Миловановић Душан ( 1 слаба оцена ): организација превоза ( п.н. М.Павловић )
2. Пешут Александар ( 1 слаба оцена ): организација превоза ( п.н. М.Павловић )
3. Рајковић Невена ( 2 слабе оцене ): математика ( п.н. С.Ђорђевић ); основи путева и
улица ( п.н. Д.Младеновић )
3/3 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Јелена Иветић )
Миладиновић Ђорђе ( 1 слаба оцена ): интегрални транспорт ( п.н. С.Керкез )
Павловић Викторија ( 1 слаба оцена ): математика ( п.н. С.Ђорђевић )
Траиловић Ивана ( 1 слаба оцена ): математика ( п.н. С. Ђорђeвић )
Милосављевић Јанко ( 1 слаба оцена ): математика ( п.н. С.Ђорђевић )
Васић Виктор ( 2 слабе оцене ): математика ( п.н. С.Ђорђевић ); организација
превоза робе ( п.н. М.Павловић )
6. Димић Марина ( 2 слабе оцене ): математика ( п.н. С.Ђорђевић ); интегрални
транспорт ( п.н. С.Керкез )
7. Дисић Стефан ( 2 слабе оцене ): математика ( п.н. С.Ђорђевић ); организација
превоза робе ( п.н. М.Павловић )
8. Ђорђевић Тони ( 2 слабе оцене ): математика ( п.н. С.Ђорђевић ); унутрашњи
транспорт ( п.н. И.Грујић )
9. Живановић Немања ( 2 слабе оцене ): математика ( п.н. С.Ђорђевић ); унутрашњи
транспорт ( п.н. И. Грујић )
10. Тодоровић Лазар ( 2 слабе оцене ): математика ( п.н. С.Ђорђевић ); организација
превоза робе ( п.н. М.Павловић )
1.
2.
3.
4.
5.
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4/3 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Слађана Вељковић )
1. Милојевић Јелена ( 1 слаба оцена ): одржавање средстава унутрашњег транспорта (
п.н. И.Грујић )

9 - ИЗВЕШТАЈ ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА
У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
На полагање поправног испита упућенo je 17 ученика, њих 17 је пријавило и
полагало поправни испит. 16 ученика је положило поправни испит и завршили су разред, а
1 ученица 3/3 одељења, Траиловић Ивана, није приступила полагању поправног испита из
математике и упућује се да понови разред.
1/3 одељење: Бравар – заваривач ( о.с: Владан Костић )
1.Вишњић Немања: енглески језик – довољан ( 2 ); техничка механика – довољан ( 2 )
2/2 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Дејан Ђорђевић )
1.Муратовић Милија: основи елекротехнике – довољан ( 2 ); моторна возила – довољан
(2)
3/1 одељење: Техничар друмског саобраћаја ( о.с: Дејан Симић )
1.Белојица Ксенија: мотори и моторна возила – довољан ( 2 )
3/2 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Ненад Петровић )
1.Миловановић Душан: организација превоза – довољан ( 2 )
2.Пешут Александар: организација превоза – довољан ( 3 )
3.Рајковић Невена: математика – довољан ( 2 ); основи путева и улица – довољан ( 2 )
3/3 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Јелена Иветић )
1.Миладиновић Ђорђе: интегрални транспорт – довољан ( 2 )
2.Павловић Викторија: математика - довоан ( 2 )
3.Траиловић Ивана: математика – недовоан ( 1 )
4.Милосављевић Јанко: математика – довољан ( 2 )
5.Васић Виктор: математика – довољан ( 2 ); организација превоза робе - довољан ( 2 )
6.Димић Марина: математика – довољан ( 2 ); интегрални транспорт – довољан ( 2 )
7.Дисић Стефан: математика – дољан ( 2 ); организација превоза робе – довољан ( 2 )
8.Ђорђевић Тони: математика – довољан ( 2 ); унутрашњи транспорт – довољан ( 2 )
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9.Живановић Немања: математика – довољан ( 2 ); унутрашњи транспорт – довољан ( 2
)
10.Тодоровић Лазар: математика – довољан ( 2 ); организација превоза робе – довољан
(2)
4/3 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Слађана Вељковић )
1. Милојевић Јелена: одржавање средстава унутрашњег транспорта - довољан ( 2 )

10 - ИЗВЕШТАЈ ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА
У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
На полагање матурског испита у августовском року школске 2017/2018. године
упућено је 6 ученика и то по одељењима:
4/1 – Техничар друмског саобраћаја: 2 ученика ( цео матурски испит );
4/2 – Техничар друмског саобраћаја: 2 ученика ( одбрана матурског практичног рада );
4/3 – Техничар унутрашњег транспорта: 2 ученика ( цео матурски испит ).
Пет ученика је благовремено пријавили полагање матурског испита, а ученик 4/2
одељења Кијачић Богољуб, није пријавио одбрану матурског практичног рада и упућује се
на полагање матурског испита у статусу ванредног ученика.
4/1 – одељење ( ТДС ): о.с. Дејан Младеновић
1. Радосављевић Зоран није приступио полагању матурског испита и упућује се на
полагање у статусу ванредног ученика.
2. Ивковић Бојан је положио матурски испит оценом довољан ( 2,33 ):
- српски језик и књижевност: довољан ( 2 ),
- изборни предмет – шпедиција: довољан ( 2 ),
- одбрана матурског практичног рада: добар ( 3 ).

4/2 – одељење ( ТДС ): о.с. Владан Станисављевић
1. Маловић Никола је одбранио матурски практичан рад оценом добар ( 3 ), па је на
тај начин положио матурски испит оценом добар ( 2,67 ).
4/3 – одељење ( ТУТ ): о.с. Слађана Вељковић
1. Голубовић Никола је положио матурски испит оценом довољан ( 2,33 ):
- српски језик и књижевност: довољан ( 2 ),
- изборни предмет – складишта: добар ( 3 ),
- одбрана матурског практичног рада: довољан ( 2 ).
2. Војиновић Никола је положио матурски испит оценом довољан ( 2,33 ):
- српски језик и књижевност: довољан ( 2 ),
- изборни предмет – одржавање средстава унутрашњег транспорта: довољан
( 2 ),
- одбрана матурског практичног рада: добар ( 3 ).
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11 – СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ НИСУ ЗАВРШИЛИ РАЗРЕД
(ЈУН + АВГУСТ ) ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
1. Јаношевић Саша – 1/3 ( Бравар – заваривач ) – 4 недовољне оцене – јун
2. Јовановић Стефан – 2/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) – 7 недовољних оцена
– јун
3. Матејић Иван – 3/3 ( Техничар унутрашњег транспорта ) – 3 недовољне оцене – јун
4. Милосављевић Миљан – 3/3 ( Техничар унутрашњег транспорта ) – 4 недовољне
оцене – јун
5. Траиловић Ивана – 3/3 ( Техничар унутрашњег транспорта ) – 1 недовољна оцена август

Извештај о раду
Школског одбора за школску 2017/2018. годину

Школски одбор Техничке школе у Ћуприји именован је решењем скупштине
општине Ћуприја број 06-220-12-7/2013-02 од 26.12.2013. године.Исти је разрешен
решењем СО Ћуприја број 06-259-22-3/2017-02 од 28.12.2017.године, због истека
мандата.
Нови Школски одбор Техничке школе именован је решењем СО Ћуприја бр. 06259-22-4/2017-02 од 28.12.2017.године и одржао је у школској 2017/2018.годину укупно
15 седница и то:
- У септембру месецу (1)
Разматрање извештаја о реализацији ГПР из претходне школске године и
доношење новог ГПР за шк. 2017/2018.годину; разматрање извештаја о раду директора
школеза претходну школску годину, доношење одлуке о расписивању конкурса за избор
директора школе,именовање конкурсне комисије, упознавање са ребалансом
Финансијског плана и извештајем о продаји школског камиона.
- У октобру месецу (1)
Усвајање промене финансијског плана за 2017.годину, разматрање и усвајање
предлога финансијског плана за 2018.годину
- у новембру (4)
На седници је усвојена оставка председника школског одбора и изабран је нови
председник и заменик председника школског одбора, јер је дотадашњи председник
кандидат за директора школе. Потом је на наредним седницама извршен избор за
директора школе
и изабрана је
наставник рачунарства и информатике Маја
Манић.Посебна тачака на једној од седница била је Превенција насиља, ризици и
заштита као реаговање у случају када се насиље деси у складу са дописом МПНиТР Р
Србије.
- У јануару (3)
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Разматрање захтева за коришћење плаћеног одсуства одлазећег директора школе
Дејана Ђорђевића.Одржана конститутивна седница новог школског одбора , доношење
решења о избору за директора школе-Маје Манић, доношење одлуке о престанку
дужности директору школе Дејану Ђорђевићу, усвајање коначног ФП, разматрање намене
трошења финансијских средстава добијених продајом школског камиона. Разматрање и
усвајање записника комисије о извршеном попису у школи.
- у фебруару (1)
Разматрање и усвајање извештаја о финансијком пословању школе у 2017. години
који је поднела шеф рачуноводства школе Снежана Зоњић.
- у марту (1)
Доношење Статута Техничке школе усклађеног са новим Законом о основама
система образовања и васпитања(Сл.гласник РС“бр.88/2017) као и давање сагласности на
Правилник о организацији и систематизацији послова усклађених са каталогом радних
места.
- у априлу (1) Разматрање извештаја о изведеној ексурзији у октобру
2017.године. Доношење општих аката школе усклађених са новим законом.
- у јуну (2)
Измена финансијског плана
за 2018. годину
у складу са достављеним
обавештењем из општине. Разматрање захтева директора школе за коришћење ГО за
2018. годину, именовање комисије за бодовање запослених.
- у августу (1)
Доношење нове измене финансијског плана за 2018.г. као и давање сагласности за
куповину половног моторног возила за обуку ученика школе .
Извештај урадила
Секретар школе:Љиљана Стојковић

Извештај о раду Савета родитеља за школску 2017/2018.годину
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 првој седници ( дел број 01-1621 од 14.09.2017. године ) разматрало се о :
Верификацији нових чланова Савета ротитеља, Избор чланова Школског одбора из редова
чланова савета родитеља-зато што је један члан напустио Савет родитеља због болести,
Прочитан је извештај из пословника у раду, Вршио се избор представника за Стручни
актив за самовредновање и развојно планирање,избор представника за Стручни тим од
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насиља заштиту ученика од злостављања и занемаривања.Вршило се разматрање
извештаја о реализацији ГПРШ за школску 2016/2017 и разматрање ГПРШ за школску
2017/2018. Разматрало се о раду директора школе у школској 2016/2017, такође се
разматрало о извештају о успеху и понашању ученика у школској 2016/2017. години.
Вршен је избор осигуравајућег друштва и разматрало се око организације екскурзије за
школску 2017/2018. годину.Разматрало се и о избору уџбеника за школску 2017/1018.













-Нови чланови савета родитеља су : Саша Алексић-члан и замена Братислав
Гвоздић 1/1, Андријана Михајловић-члан и Радмила Боројевић-замена1/2, и Пајкић
Зоран-члан и Марија Вељковић из одељења 1/3.
-Нови члан Савета родитеља за Школски одбор је Стојменовић Данијела -Нови
члан за стручни актив за самовредновање и развојно планирање је Ђокић
Александра ( предлог је дала Зорица Богосављевић 2/3) - предлог је једногласно
усвојен.
- Члан за стручни актив за заштиту ученика је Пајкић Зоран (предлог је дао Саша
Алексић 1/1) - предлог је једногласно усвојен.
-Директор школе је разматрао са члановима Савета родитеља ГПРШ за школску
2016/2017.годину.
-Директор школе је прочитао родитељима Најглавније делове ГПРШ за школску
2017/2018.годину.
Директор школе је прочитао извештај о раду директора школе за школску
2016/2017.годину.
-Вршен је избор осигуравајућег друштва. Директор школе је прочитао 4 понуде :
Миленијум, Сава, Генерали и Дунав осигурање. После разматрања родитељи су
одлучили да осигуравајуће друштво за школску 2017/2018.годину буде
МИЛЕНИЈУМ осигурање. Предложен је износ од 200 динара по ученику-предлог
је дат на гласање и једногласно је усвојен.
-Родитељи су упознати са овогодишњом ексурзијом,екскурзија је померена за
пролеће зато што ученици нису на време донели уговоре. Екскурзија ће бити у
Италији и постоји могућност плаћања на рате. Разматрало се и о дневницама за
екскурзије у земљи и ван земље. Предлог је да висина дневнице буде као и прошле
године 15 евра, а у земљи 100 динара. Предлог је дат на гласање и једногласно је
усвојен.
-Што се тиче уџбеника родитељима је објашњено да су наставници изабрали
уџбенике и да постоје каталошки бројеви и шифре.

На другој седници ( дел број 01-2004 од 01.11.2017. године ) разматрало се о : Избору
представника за школски одбор,Избор једног представника и његовог заменика за
општински Савет родитеља и разно.
Директор школе објаснио је члановима Савета родитеља да је мандат чланова
Школског одбора 4 године и да он ускоро истиче и да се морају изабрати нови
чланови.Нови члан Школског одбора је Богосављевић Зорица 2/3 (предлог је дала Антић
Далиборка 2/2) и једногласно је усвојен,други члан Школског одбора је Јовановић Јовица
3/3 (предлог је дала Богосављевић Зорица 2/3) и једногласно је усвојен и трећи члан
Школског одбора је Марковић Дејан 3/1 (предлог је дала такође Богосављевић Зорица 2/3)
и предлог је једногласно усвојен.
Директор школе је објаснио члановима Савета родитеља да по новом закону
морамо изабрати једног представника и његовог заменика са Општински савет родитеља.
Представник Савета родитеља за Општински савет родитеља је Ђокић Александра 4/3
(предлог је дао Јовановић Јовица 3/3) предлог је једногласно усвојен. Замена је Боројевић
Радмила 1/2 ( предлог је дала Ђокић Александра ) и предлог је једногласно усвојен.
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Под тачком разно због нових чланова Савета родитеља директор школе је објаснио
да ће се екскурзија за ученике 3 и 4 разреда обити у пролеће за време пролећног распуста,
а такође и екскурзуја за ученике 1 и 2 разреда биће одржана у том периоду ( ако има
заинтересованих ученика ).
На трећој седници ( дел број 01-2249 од 11.12.2017. године ) разматрало се о:
Сагласности на цену екскурзије и избора туристичке агенције за извођење екскурзије.
Након достављених понуда ( до 08.12.2017. год ) приступило се отварању истих (
11.12.2017. год) укупно 3 понуде. Након заседања комисије за најповољнијег понуђача
изабрана је ,,Модена-травел,, Нови Сад са којим је наша школа већ имала сарадњу (
прошле школске године ). Директор школе је прочитао да је цена екскурзије 179 евра по
ученику на 6 месечних рата, а висина рате је 30 евра и дневница од 15 евра коју су
одредили чланови Савета родитеља. Чланови Савета родитеља дали су једногласно
сагласност на програм екскурзије.
На четвртој седници ( дел број 01-25 од 01.01.2018. године ) разматрало се о:
Сагласности екскурзије за први и други разред.
Предлог је био да буде Златибор 2 дана и Златибор 3 дана и деца су одлучила да то
буде Златибор 3 дана. Цена екскурзије је оквирно 10600 динара и биће од 5-6 рата.
Планира се да буде од 3-5 априла ( за време ускршњег распуста ) . Чланови Савета
родитеља су приступили гласању и свих 7 чланова је дало сагласност на програм
екскурзије.
Записничар: Слађана Вељковић

Директор школе:Дејан Ђорђевић/Маја Манић

Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2017/2018.
годину
Први састанак се одржао 6.2.2018. године и тада су чланови упознати са изменом
директора Техничке школе. По објављеном конкурсу на ову дужност је од 22. 1. 2018.
године ступила Манић Маја.
Тиме се састав чланова Педагошког колегијума мења а то су:
1) Ана Илић Пантић – руководилац стручног већа општеобразовних
предмета
2) Марко Јаковљевић – руководилац стручног актива саобраћајне групе
предмета
3) Владан Костић – руководилац стручног актива машинске групе предмета
4) Слободанка Илић – стручни сарадник
5) Миладин Павловић – руководилац стручног актива за развој школског
програма
6) Љиљана Стојковић – секретар школе
7) Драгана Васиљевић – руководилац Тима за стручно усавршавање
8) Дејан Младеновић – руководилац Тима за каријерно вођење и саветовање
9) Маја Манић – директор школе.
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Чланови колегијума су давали извештаје о реализацији наставе и анализи успеха по
предметима на крају првог полугодишта. Настава је реализована са мањим одступањима
(од 2-3 часа) што је углавном условљено некомплетним недељама и очекује се сравњење у
другом полугодишту.
Идентификована су одељења која имају велики број јединица по појединим предметима
(3/1, 3/2, 3/3):
1) Организација превоза
2) Математика
3) Унутрашњи транспорт
4) Интегрални транспорт
На седници Наставничког већа је указано на важност и обавезу редовног одржавања
допунске наставе како би се стање поправило до краја школске године.
Константовано је да су ученици који су похађали наставу по неком критеријуму
индивидуализације, успешно савладали прво полугодиште.
Такође, анализиран је план уписа у наредну школску годину на предлог Наставничког
већа:
1) Техничар друмског саобраћаја;
2) Техничар унутрашњег транспорта;
3) Возач моторних возила.
Такав предлог је предат Школској управи у Јагодини.
Други састанак се одржао 14.3.2018. године а приоритет је дат плану уписа за
наредну школску годину. Наиме, у план уписа се укључила Локална самоуправа и на
њихову иницијативу одржан је састанак са локалним предузетницима (9.2.2018. године).
На том састанку изражена је потреба за одређеним кадром, тако да се план уписа
проширује за једно комбиновано одељење у дуалном образовању:
1) Бравар-заваривач – 15 ученика
2) Механичар моторних возила – 15 ученика
Чланови колегијума су изразили бојазан да школа не остане без једног четворогодишњег
занимања, што би се негативно одразило на укупан број одељења, као и на норму
запослених.
На састанку је такође коментарисано о активностима које нас очекују у наредном периоду,
а то су:
16.3.2018. – Сајам образовања (НОУ фест)
23.3.2018. – организовани одлазак на Сајам аутомобила
2.4.-5.4.2018. – одлазак на екскурзију (Северна Италија)
13.4. – 15.4.2018. – Републичко такмичење саобраћајних школау Пожаревцу
Април – мај 2018. – презентација (маркетинг школе) за упис у наредну школску годину.
На састанку је прокоментарисано и то да су школу 7.2.2018. посетили представници
Министарства и то: Александар Пајић – заменик Министра просвете за средње
образовање, Драгољуб Маринчић и архитекта. Повод је био разгледање просторија
школе.
Чланови колегијума су упознати да је директор школе 7.3.2018. присуствовала семинару:
Реформа средњег стручног образовања. На њему је истакнут значај дуалног образовања и
његовом увођењу у наш образовни систем. Министарство просвете спроводи овај начин
школовања уз помоћ ГИЗ-а (немачке развојне организације).
Трећи састанак се одржао 6.7.2018. године и на њему је разматран и усвојен
извештај о самовредновању. Подтимови су вредновали 7 области што је урађено у
периоду од јануара до јуна 2018. На основу појединачних извештаја сачињен је коначан
извештај о самовредновању за школску 2017/2018. годину.
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На основу њега биће донет Развојни план школе који треба бити донет за период 2018. –
2022. године.
Ученик Ђокић Александар 4/3 који се школовао по ИОП-у 2са успехом је завршио средњу
школу. Сви предметни наставници су доставили извештаје и дали завршна мишљења о
овом ученику.
На овом састанку је дат предлог за допуну Школског програма и то:
1) наставним планом и програмом за Бравар-заваривач
2) Наставним планом и програмом за Механичар моторних возила
3) уџбеницима за ова два профила (за сада нема стручних уџбеника)
4) планом допунске наставе за БЗ и ММВ
5) наставним планом за ИОП.
Извештај саставила:
Маја Манић

Извештај о раду Наставничког већа за школску 2017/2018.
годину
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
На првој седници Наставничког већа (дел. број 01 – 1622 од 14.9.2017. године
са почетком у 14:10) разматрани су: Извештај о раду школе за школску 2016/2017.
годину, Извештај о раду директора школе за школску 2016/2017. годину, као и Годишњи
план рада за школску 2017/2018. Годину. Донела се одлука о избору области
Самовредновања за школску 2017/2018 и вршила се верификација ванредних ученика.
Предлог дневног реда дат је на гласање и једногласно је усвојен..
Од укупно 38 члана Наставничког већа седници су присуствовала 24 члана.
Посебна седница Наставничког већа (дел. Број 01-2005 од 01.11.2017. године са
почетком у 14:15) разматрало се о: Прибављало се мишљење Наставничког већа о
кандидату за избор директора школе. Предлог дневног реда је дат на гласање и
једногласно је усвојен. Директор школе је члановима Наставничког већа објаснио да је
расписан конкурс за избор директора Техничке школе у Ћуприји и објављен је у листу
Послови бр.746 од 11.10.2017.године. Школски одбор је формирао конкурсну комисију у
следећем саставу: Слободан Јовановић (председник комисије ), Ненад Петровић ( члан) и
Дејан Младеновић такође члан. Председник комисије је упознао чланове Наставничког
већа са тим да се на конкурс за избор директора школе пријавио само један кандидат Маја
Манић (наставник рачунарстава и информатике). Приступило се тајном гласању и
изабрани су чланови комисије за спровођење поступка за тајно гласање и то су: Владан
Станисављевић (председник комисије), Дејан Симић (члан) и Снежана Зоњић такође члан.
Приступило се тајном гласању и резултат гласања је био следећи:
37 гласова- ЗА
0 гласова-ПРОТИВ
0-НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСОВА. Од укупно 53 запослених седници Наставничког већа
присуствовало је 37-моро.
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Посебна седница Наставничког већа (дел. Број 01-2005 од 01.11.2017. године са
почеткому 14:50) разматрало се о: Вршио се избор нових чланова Школског одбора за
Школски одбор из реда запослених. Предлог дневног реда је дат на гласање и једногласно
је усвојен. Секретар школе је упознала присутне са тим да мандат садашњем Школском
одбору, собзиром на то да траје 4 године истиче у децембру 2017. године. Предложени су
следећи запослени: Предараг Јањић, Слободан Јовановић, Драгана Васиљевић, Ненад
Петровић, Иван Грујић и Милан Јелић. Приступило се тајном гласању и резултат гласања
је био следећи:
1.Предраг Јањић-21 глас
2.Слободан Јовановић-22 гласа
3.Драгана Васиљевић-24 гласа
4.Ненад Петровић-13 гласа
5.Иван Грујић-18 гласа
6.Милан Јелић 7 гласа.
Потом је утврђен коначан предлог за чланове новог Школског одбора из реда запослених
и то су:
1.Драгана Васиљевић
2.Слободан Јовановић
3.Предраг Јањић.
Од укупно 53 запослених седници Наставничког већа присуствовало је 35 запослених.
На другој седници Наставничког већа (дел. број 01 – 2069 од 14.10.2017. године
са почетком у 15:15 ) разматрано је о : Васпитно дисциплонским мерама које су изречене
у протеклом периоду и под тачком разно разговарало се о томе да писменим путем
обавештавамо родитеље о изостајању ученика а уколико се родитељ не одазове
предузимају се мере које се тичу сарадње са социјалном установом. Скренута је пажња о
одговорности ученика и одговорности родитеља као и о мерама које се предузимају у
случају занемаривања детета. Под тачком разно изгласано је и да се пониште деловодни
бројеви 01-775 од 28.05.2010. године и 01-2-807 од 01.06.2010. за сведочанства на име
Николић Бојан и да му се доделе нови деловодни бројеви (ово је било неопходно из
разлога што је кандидат положио испите и завршио разреде, заведене под наведеним
деловодним бројевима али му нису издата сведочанства, о чему постоји доказ у Матичној
књизи. На седници Наставничког већа је присуствовало 22 члана.
На трећој седници (дел број 01-2250 од 12.12.2017. године са почетком у 09:35 )
разматрало се о: Верификацији ванредних ученика (у питању је војска). На седници је
присуствовала већина чланова Наставничког већа.
На четвртој седници (дел број 01-27 од 11.01.2018. године са почетком у 10:00 )
разматрано је о: Плану уписа за школску 2018/2019, Усвајању предлога за екскурзују за
први и другу годину и Усвајању распореда. Предлог је био да буду два одељења 4 степен
и 2 одељења 3 степен и други предлог је био 2 одељења 4 степен и 1 одељење 3 степен.
Приступило се гласању и први предлог је једногласно усвојен. Што се тиче екскурзије
предлог је Златибор ( 3 дана -2 ноћи). Сви су били за и 1 је био уздржан. Распоред за I2 и
II3 је измењен и предлог је једногласно усвојен. Под тачком разно Дејан Младеновић је
прочитао верификацију ванредних ученика. На седници је присуствовало 22 члана
Наставничког већа.
На петој седници Наставничког већа (дел број 01-50 од 16.01.2018. године са
почетком у 12:20) разматрано је о : План уписа за школску 2018/2019- био је састанак о
упису за цео регион. Предлог је био 2 одељења 4 степен, и 2 одељења 3 степен, Чим се
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овај предлог изложио рекли су да је велика вероватноћа да дозволе 2 одељења ( 3 степен )
и 1 одељење ( 4 степен ) и тако би имали 90 часова мање на годишњем нивоу. Наш
предлог је да буду 2 одељења 4 степен и 1 одељење 3 степен (возачи) Предлог је дат на
гласање и једногласно је усвојен. Биће поново састанак и разматраће се о томе, а до 13
фебруара треба да буде коначно готова одлука. На седници је присуствовало 23 члана
Наставничког већа .
На шестој седници Наставничког већа (дел број 01-110 од 02.02.2018. године са
почетком у 12:00) разматарало се о: Измени у распореду часова, Анализи успеха и
понашању ученика на крају првог полугодишта школске 2017/2018. године, Васпитно
дисциплинске мере, Стручно усавршавање (излагач Слободанка Илић - школски
психолог), и ( Предраг Јањић ) , Активности у току зимског распуста. Измењен је
распоред и предлог је једногласно усвојен,што се тиче успеха постоји велики број
негативних оцена по појединим предметима а сто се тиче изостанака постоје 5 ученика без
изостанака из одељења ½ Милојевић Ања, 2/1 Петровић Светлана и Стојменовић Тамара,
2/2 Ракић Милена, 4/2 Марковић Катарина и 4/3 Антић Небојша. Психолог школе
Слободанка Илић и наставник Предраг Јањић изложили су своје теме које сусе е односиле
на стручно усавршавање. На седници Наставничког већа је присуствовало 27 члана.
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
На седмој седници (дел број 01-292 од 08.03.2018.годинеса почетком у 15: 00)
разматрало се о : Верификацији ванредних ученика, Плану уписа за школску 2018/2019.
годину, Други круг екстерног вредновања, Развојно планирање, Предстојеће активности,
Активности тимова у наредном периоду, Промоција школе, Обилазак наставе, Усвајање
књижевних дела, тема и испитних питања за матурски рад, Достигнућа младих-семинар,
Одржавање ванредних испита и дежурство у школи. Дејан Младеновић је прочитао
верификацију ванредних ученика. Коначан и потписан план уписа за школску 2018/2019
је:
1.ТДС - 30 УЧЕНИКА – 4 ГОДИНЕ,
2. ТУТ – 30 УЧЕНИКА – 4 ГОДИНЕ.
3. ВМВ - 30 УЧЕНИКА - 3 ГОДИНЕ,
4. БРАВАР ЗАВАРИВАЧ - 15 УЧЕНИКА И МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА - 15
УЧЕНИКА - 3 ГОДИНЕ.
На састанку актива директора саопштено је да ће други круг екстерног вредновања
почети од наредне школске године и да ће се у периоду септембар-октобар обићи све
школе. Истекао је развојни план школе који се доноси на период од 3-5 година зато је
неопходно да се уради вредновање старог развојног плана и донети су тимови за
самовредновање рада школе. Активности школе за наредни период су Сајам образовања,
Сајам аутомобила, Такмичење саобраћајних школа, Пријава за НАВАК и промоција
школе. Појачати рад дежурних наставника у школи. На седници Наставничког већа
присуствује већина чланова.
На осмој седници Наставничког већа (дел број 01-361 од 29.03.2018. године са
почетком у 14: 00) разматрало се о: Анализи успеха ученика завршних разреда на крају
трећег оцењивачког периода, Изрицање васпитно дисциплинских мера, Професионална
намера матуранта ( излагач- Слободанка Илић), Извештај са Сајма аутомобила ( излагач
Дејан Младеновић ), Практично писање пројекта и донатора за образовне установе у 2018
години ( Владан Костић ), Формирање тима за писање пројекта, Предлог стручних актива
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за аплицирање на пројектима, Увођење електронског дневника. На седници Наставничког
већа је присуствовало 28 члана.
На деветој седници Наставничког већа (дел број 01-476 од 23.04.2018. године са
почетком у 15:15) разматрало се о: Анализи успеха ученика незавршних разреда на крају
трећег оцењивачког периода, Изрицање васпитно дисциплинских мера, Извештај са
екскурзије (Дејан Младеновић), Извештај са 25-ог републичког такмичења у Пожаревцу
(Гвозден Дицић), Одржавање родитељских састанака. На седници Наставничког већа је
присуствовало 25 члана.
На десетој седници Наставничког већа (дел. број 01 – 516од07.05.2018. године
са почетком у 12:20) разматрано је о: Верификацији ванредних ученика (Дејан
Младеновић ), и Идентификација ученика завршних разреда за разредне испите - на
разредни испит се упућује ученик одељења 4/3 из Француског језика јер није имао наставу
из овог предмета јер није било потребног броја ученика за формирање група. На седници
Наставничког већа је присуствовало 21 члан.
На једанаестој седници Наставничког већа ( дел број 01-655 од 31.05.2018.
године са почетком у 14:10) разматрало се о: Васпитно дисциплинским мерама,
Утврђивање динамике активности за завршне разреде за јун 2018.године, Доношење
одлуке о додељивању награде ученика генерације. Дата су 3 предлога за ученика
генерације : Радосављевић Урош 4/1-просек 4,64, Тодоровић Миљана 4/2-просек 4,60 и
нема ни један изостанак све 4 године и Миљковић Немања 4/2-просек 4,66. Предлог је дат
на гласање и констатовано је да на основу гласања ђак генерације Миљана Тодоровић из
одељења 4/1. Под тачком разно дискутовано је о облачењу ученика у школи и договорено
је да се о томе поведе рачуна и да се поштују правила школе.. На седници Наставничког
већа је присуствовало 23 члана.
На дванаестој седници Наставничког већа (дел број 01-765 од 05.06.2018.
године са почетком у 09:35) разматрало се о : Верификацији петог степена - завршило је
њих 15 ( војска). На седници Наставничког већа је присуствовала већина чланова .
На тринаестој седници Наставничког већа (дел број 01-907 од 11.06.2018.
године са почетком у 14:10) разматрало се о: Утврђивању успеха ученика завршних
разреда: 4/1 - 24 пријавило, 24 изашло, 24 положило, 4/2 - 21 пријавило, 21 изашло, 19
положило, 4/3 - 15 пријавило, 15 изашло, 15 положило. Директорка је поделила задужења
наставника. .На седници Наставничког већа је присуствовало 25 чланова.
На четрнаестој седници Наставничког већа (дел број 01-907 од 15.06.2018.
године са почетком у 15:00) разматрало се о: Извештају после разредних испита за
завршне разреде. Сва три ученика из одељења 4/1, 4/2 и 4/3 је положило разредне испите.
На седници Наставничког већа је присуствовало 24 члана.
На петнаестој седници Наставничког већа (дел број 01-992 од 25.06.2018.
године са почетком у 11:00) разматрало се о: Васпитно дисциплинским мерама,
Организација уписа ученика у први разред, Доношење одлуке о похваљивању и
награђивању ученика и Верификација завршних разреда после матурских испита (они који
су полагали разредне). Највећи број изостанака има одељење 3/2 ( 4101 ), а најмање 1/1
(1988). Комисија за упис ученика је: Петровић Ненад, Јевремовић Бранислав, Алексић
Драгољуб, Стојменовић Данијела, Керкез Соња - упис је од 9 до 10 јула од 08-13 часова.
Ученик генерације је добио таблет и комплет књига – предлог је да одлични ученици
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добију књиге а други ученици који су учествовали у разним манифестацијама и ученици
са 0 изостанака добију похвалнице.Предлог је једногласно усвојен. Ученица одељења 4/1
Обрадовић Јелена је положила матурски испит са успехом 3,33, Ученица одељења 4/2
Радисављевић Ивана је положила матурски испит са успехом 2,67 и Ученик одељења 4/3
Војиновић Никола није приступио полагању матурског испита. Под тачком разно речено
је да је општина организовала свечану доделу награда за ђака генерације, вуковце и
ученика који су учествовали на Републичким такмичењима. Додела ће бити у сали Душан
Сковран у четвртак 28.06.2018. године. На седници Наставничког већа је присуствовало
34 чланова.
На шеснаестој седници Наставничког већа (дел број 01-1064 од 06.07.2018.
године са почетком у 12:00) разматрало се о: Утврђивање успеха ученика који су
полагали разредне испите (незавршни разреди) и поправне испите (завршни разреди) у
јунском испитном року, Разматрање извештаја о самовредновању рада школе за период
2013-2018 године, Утврђивање измена и доношење новог Школског програма 2018-2022
године. Школа је у предходних 5 година завршила 1 циклус самовредновања и извештај за
шк. 2017/2018. годину дала је школски психолог Слободанка Илић. Школски програм је
детаљно урађен пре 4 године уз помоћ Александре Стевановић и веома је обиман.
Промена до које је дошло односи се на увођење новог подручја ра Машинство и обрада
метала и то: Бравар-заваривач и Механичар моторних возила. На седници Наставничког
већа је присуствовало 21 члан.
На седамнаестој седници Наставничког већа (дел број 01-1082 од 11.07.2018.
године са почетком у 11:00) разматрало се о: Анализи успеха и понашања ученика на
крају школске године - директор школе је изложио анализу успеха и понашања ученика на
крају школске године, прочитан је извештај о успеху ученика на матурским испитима
(који су полагали разредни испит) и прочитан је извештај о упису ученика првог разреда.
Вршена је прелиминарана подела предмета. На седници Наставничког већа је
присуствовало је већина чланова.
На осамнаестој седници Наставничког већа (дел број 01-1212 од 20.08 2018.
године са почетком 09:00) разматрало се о: Активности до краја школске 2017/2018.
године, Календар образовно васпитног рада за школску 2018/2019. годину, Причало се о
задужењима наставника. Нове разредне стрешине за школску 2018/2019 годину су : 1/1
Дејан Младеновић, 1/2 Борко Милић, 1/3 Станисављевић Владан. Прво полугодиште траје
од 03.09-31.01.2019.године а друго полугодиште од 18.02-21.06.2018. године. Завршни
разреди иду до 31.05.2018.године. Зимски распуст је на два дела први је од 31.12.201808.01.2019 а други део је од 01.02.2019-14.02.2019. године. Пролећни распуст траје од
26.04-03.05.2019. године. На седници Наставничког већа је присуствовало 32 члана
Наставничког већа.
На деветнаестој седници Наставничког већа (дел број 01-1266 од 28.08.2018.
године са почетком у 11:00) разматрало се о: Утврђивању успеха ученика и одељења
након разредних,поправних и матурских испита у августовском испитном року школске
2017/2018.године и под тачком разно напоменуто је да постоје нови наставни планови и
програми за први разред ТДС и за смер Машинства. На седници Наставничког већа је
присуствовало 23 члана.
На двадесетој седници Наставничког већа (дел број 01-1293 од 31.08.2018.
године са почетком у 10:00) разматрало се о: Анализи успеха и понашања ученика у
школској 2017/2018, Задужење наставника у оквиру 40-то часовне радне недеље за
36

школску 2018/2019, Организација пријема ученика у први разред. На седници
Наставничког Већа је присуствовало 22 члана.
Записничар: Слађана Вељковић

Директор школе: Дејан Ђорђевић/Маја Манић

Извештај о раду Стручног већа за општеобразовне
предмете за школску 2017/2018. годину
У току школске 2016/2017. године, Стручно веће опште образовне предмете је
пратило остваривање програма у оквиру наставних предмета. На првој седници договорен
је начин рада, избор литературе и начин сарадње чланова Стручног већа. Сарадња са
другим органима у школи била је континуирана и конструктивна. Остварена је и сарадња
са другим установама у граду.
Своје циљеве и задатке Веће за опште образовне предмете остварује плански и
континуирано у току целе године.
Часови допунске наставе реализовани су из следећих предмета:
-математика и енглеског језика
Највећи део стручног већа је похађао онлајн обуку запослених у средњим школама
за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања
у делу општеобразовних предмета.
На састанку одржаном 11.01.2018.год.дат је предлог програм екскурзије који би се
реализовала на релацији Ћуприја – Златибор – Ћуприја у траја њу од три дана.
Дана 22. 03. 2018.године одржана је седница са предлогом плана уписа за наредну
годину где је једногласно усвојена потреба за формирање новог комбинованог одељења из
подручија рада машинства и обраде метала и механичара моторних возила (15+15).
Последња седница стручног већа одржана је 09. 07.2018 на којој је констатовано да
је уписано три одељења, да ће уџбеници остати исти и за наредну годину . Такође
разматрана је и тема стручног усавршавања за наредну школску годину.

Председник Актива опшеобразовних предмета:
Ана Илић-Пантић
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Извештај о раду стручног већа саобраћајне групе предмета за
школску 2017/2018. годину
Стручно веће саобраћајне струке је у току школске
2017/2018. године одржало осам састанака у пуном саставу. За
велики број активности су формирани тимови наставника који су
се често састајали и бавили се различитим областима рада већа:
 подела задужења за реализацију наставе и припрему
такмичења,
 анализа опремљености школе наставним средствима и
израда пројеката,
 усаглашавање наставних планова и програма сродних
предмета,
 усаглашавање критеријума оцењивања,
 спровођење практичне обуке за Б и Ц категорију,
 формирање комисија за завршне и матурске испите,
стручно усавршавање наставника,
 сарадња са партнерима на локалу(посете и учешће на
сајмовима, реализовање практичне наставе, промоција
школе...)
Чланови Стручног актива су: Младеновић Дејан, Милановић Славиша, Петровић
Ненад, Томић Станко, Грујић Иван, Керкез Соња, Стоjиљковић Душица, Дицић Гвозден,
Иветић Јелена, Пешић Александар, Павловић Миладин, Ђорђевић Дејан, Вељковић
Слађана, Стојковић Бојан и Јаковљевић Марко, руководилац стручног већа.
Насастанцимајевођензаписникпопретходноутврђеномдневномреду ианализиралису
се услови и резултатирада,решаванису актуелнипроблеми и питања важна за квалитетан
рад стручног већа и његов допринос у остваривању васпитно образовних задатака школе.
На првом састанку стручног већа реализоване су следеће активности:
 Усвојен је план рада Стручног већа за саобраћајну групу предмета
 Формиран је списак неопходних наставних средстава за извођрње редовне наставе
 Усвојен је план стручног усавршавања наставника и приложен уз записник
 Договорили смо се о динамици одржавања писмених задатака, вежби, тестова и
графичких радова
На другом састанку се вршила размена информација у вези са извештајем са Заједнице
саобраћајних школа у Ечкој:
 Такмичење се одржава 20-22.4.2018 у Пожаревцу, тестови остају по старом-првих
20 комбинација, а могу се такмичити и ученици трогодишњих занимања
саобраћајне струке. Из полигонског такмичења се избацују антенице, а све остало
је по старом. О свему овом може се добити информација на сајту Политехничке
школе у Пожаревцу
 На Заједници је одлучено да се направи правилник о начину полагања практичног
испита за возаче моторних возила. Одређена је комисија (Земун, Врбас, Смедерево,
Београд)за израду правилника. Упис на нивоу Републике за саобраћајну струку је
97%
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Изабран је нови председник Заједнице саобраћајних школа-Мацура М из Техничке
школе Земун за наредни четворогодишњи мандат
Директорима школа је напоменуто да треба да прођу обуку за лиценцирање
директора
Поднесен је и финансијски извештај у вези са износом средстава којима располаже
Заједница саобраћајних школа (900 000 дин)
Усаглашени су ставови у вези са новом сигнализацијом и начином обележавања у
Ћуприји.

На трећем састанку су реализоване следеће активности:
 Усвојен је предлог плана уписа за школску 2018/19 школску годину. Предложена
су три образовна профила: Техничар друмског саобраћаја, Техничар унутрашњег
транспорта и Возач моторног возила
 На састанку је предложено и занимање Техничар за логистику и шпедицију за коју
би били заинтересовани и ученици са бољим успехом и које се изводи по програму
дуалног образовања у Саобраћајно-техничкој школи у Земуну. Због тога што у
Ћуприји нема шпедиција-превозника, од тога се одустало. (опис стручног
стандарда овог занимања је приложен уз записник Стручног већа)
 Усвојен је предлог за програм извођења екскурзије за школску 2017/18-Златибор у
периоду од 3.4.2018. до 5.4.2018. год.
 За 25. Републичко такмичење саобраћајних школа прпремају се две екипе
ученика.Техничари друмског смера-Милетић Милена и Радосављевић Урош,Возач
Б категорије-Ловрић Ђорђе, Стојановић Ђовани, Јовковић Младен и Миловановић
Филип.
На четвртом састанку су реализоване следеће активности:
 усвојен план уписа за 2018/2019 годину и предложено 5 образовних профила:
Техничар друмског саобраћаја, техничар унутрашњег транспорта, возач моторних
возила, механичар моторних возила и бравар-заваривач.
 урађен је план полагања вандредних испита и објављен на огласној табли и сајту
школе.
 постигнут је договор у вези са поделом задужења у вези са 25. Републичким
такмичењем ученика средњих саобраћајних школа у Пожаревцу на којем је
учествовало 4 ученика.
 чланови Стручног већа, који су у Тиму за маркетинг школе, направили су план
промоције наших занимања у градским и сеоскиом основним школама,
припремили презентацију, а у сарадњи са Ученичким парламеном и секцијом ХипХоп Семафор на Сајму образовања на врло иновативан начин представили
ваннаставне активности којима школа реализује своју васпитну функцију.
 организована је посета Сајму аутомобила (22.3.2018.)
 реализована је посета бесплатном тренингу у НАВАК-у
На петом састанку су реализоване следеће активности:
 Усвојене су комисије за матурске испите
 Усвојене су теме за матурске испите и изборне предмете
 Усвојена су питања за изборне предмете
Све информације су приложене уз записник.
На шестом састанку реализоване су следеће активности:
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разматрање предлога за писање пројекта у циљу опремања школе савременим
наставним средствима и другом опремом.
написан је пројекат за опремање пројекционе сале (јапанска амбасада) наставним
средствима (телевизор, камера за А3 величину слике и компјутер). Салу би могли
да користе и наставници општеобразовних предмета (Српски језик, друштвене и
природне науке), а посебно наставници саобраћајне и машинске групе предмета у
недостатку услова за дуално образовање и укључивање ученика у рад
транспортних предузећа. Због нерешеног правног статуса школе, одустало се од
конкурисања. На седници су се чули предлози у вези са опремањем кабинета за
саобраћај (рачунари за полагање тестова), камион за обуку и проширење полигона
са 70м2 на 100м2.

На седмом састанку су реализоване следеће активности:
 Стручно веће за саобраћајну струку је активно учествовало у раду Заједнице
саобраћајних школа. Представници већа су извештавали наставнике, ученике,
родитеље и партнере на локалу о темама и активностима којима се заједница
бавила у току школске 2017/2018.
На осмом састанку су реализоване следеће активности:
 анализиран је успех ученика на крају школске године. Чланови већа су разменили
информације и давали предлоге за рад са ученицима који су били укључени у
инклузивно образовање, као и за ученике који су постигли добре резултате на
такмичењима у циљу укључивања већег броја ученика
 анализирана је реализација наставног плана и програма
 реализована је подела предмета на наставнике за наредну школску годину
Доказ о реализованим активностима приложен је уз записник, ажуриран на сајту
школе, огласним таблама у кутку УП и Тима за каријерно вођење и саветовање и у
првоштампаном листу школских новина ''Ретровизор''.

Руководилац Стручног већа,
Марко Јаковљевић
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Извештај о раду стручног већа за машинску групу предмета за
школску 2017/2018. годину
Чланови стручног већа за машинску групу предмета су:
1. Александар Пешић
2. Ана Пантић Илић
3. Владан Костић
4. Драгољуб Алексић
5. Милан Јелић
На састанцима је вођен записник по претходно утврђеном дневном реду и анализирали се
услови и резултати рада, решавани су актуелни проблеми и питања важна за квалитетан
рад стручног већа и његов допринос у остваривању васпитно образовних задатака школе.
У току школске 2017./2018. држана су шест састанка стручног већа. На састанцима већа
чланови су се бавили следећим активностима:
 Подела задужења за реализацију наставе
 Анализа опремљености школе наставним средствима
 Усаглашавање наставних планова и програма сродних предмета
 Усаглашавање критријума оцењивања
 Спровођење практичне обуке
 Формирање комисија за завршне и матурске испите
 Дефинисање испитних питања за испите
 Стручно усавршавање наставника
 Сарадња са предузећима у окружењу
 Анаиза успеха ученика на крају године
 Анализа реализације плана и програма
Реализоване теме/садржаји/активности:
1. На првој седници стручног већа реализоване су следеће активности:
 Задужења наставника за четрдесеточасовну радну недељу
 Динамика одржавања графичких радова, вежби и тестова
 Извршен је избор уџбеника за стручне предмете
 Изабран је председник актива – Владан Костић
2. На другој седници стручног већа реализоване су следеће активности:
 Предлог плана уписа за школску 2018./2019.
Предложен је упис два образовна профила у комбинованом одељењу: Браварзаваривач
 Предлог програма екскурзије за школску 2017./2018.
Предложен је обилазак западне србије-Златибор у периоду почетак априла 2018.
3. На трћој седници стручног већа реализоване су следеће активности:
 Усвајање испитних питања за матурски испитни рок школске 2017./2018.
4. На четвртој седници стручног већа реализоване су следеће активности:
 Распоред ученика по предузећима за извођење практичне наставе за
одељење 13 Бравар-заваривач.
Ученици су распоређени у следећим предузећима:
МИП Процесна опрема 5 ученика
МИП Тимо-котлови 4 ученика
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МИП РШВ 4 ученика
Александар 1 ученик
НИП Спасић 1 Ученик


у циљу боље организације блока практичне наставе професори практичне
наставе су пре почетка су обишли сва предузећа и о свим детаљима
разговарали са представницима предузећа.

5. На петој седници стручног већа реализоване су следеће активности:
 Анализиран је успех ученика из машинске групе предмета.
За двојицу ученика организована је допунска настава из предмета Техничка
механика за разредни испит и само полагање разредног испита. Остале оцене су
у оквиру вишегодишњег просека.
 Анализирана је реализација наставног плана и програма
 Анализирано је понашање ученика и постигнути резултати у савладавању
градива на блоку практичне наставе у предузећима.
Представници предузећа су похвалили понашање ученика и њихове вештине.
6. На шестој седници стручног већа реализоване су следеће активности:
У школску 2018./2019. Годину уписано је у првом кругу комбиновано одељење: 10
механичара моторних возила и 13 бравара заваривача. Због прописаног броја
ученика у групама и броја часова машинких предмета у осталим подручјима рада и
образовним профилима констатовано је да у тој шолској години имамо 366%
норме.
Председник стручног већа:
Костић Владан

Извештај о реализацији практичне наставе за школску
2017/2018. годину
Ученици Техничке школе у Ћуприји,у оквиру предмета практична настава, исту
похађају у школи (школаска 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 су обављали у школској
радионици.
Ученици 2-1, 2-2 и 2-3 одељења практичну наставу су обавили у просторијама
школе.
Ученици 3-1 и 3-2 одељења практичну наставу су обавили у следећим ауто
школама и ауто центрима за обуку возача: Центар за обуку возача ''Добар знак'', Центар за
обуку возача ''Мала пијаца'' Јагодина, Ауто кућа ''Озон'' Јагодина, Технички преглед
''Милошевић'' из Ћуприје, Центар за обуку возача ''54'' из Јагодине, Технички преглед
''Живановић'' из Параћина, ''Равнеле траде ауто плус'' из Ћуприје, Технички преглед
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''Манце'' из Ћуприје, Ауто школа ''Локи'' из Ћуприје, Ауто школа ''Старт'' из Параћина,
Ауто школа ''Круг тренд'' из Параћина.
Ученици 3-3 одељења практичну наставу су обавили у школској радионици.
Ученици одељења 4-1 и 4-2 практичну наставу су обављали у просторијама школе.
Ученици одељења 4-3 су обављали практичну наставу у следећим организацијама:
''Бахус д.о.о.'' из Параћина, ''Будућност д.о.о. Ваљево из Параћина, ''Зенит'' из Ћуприје,
“Трио гласс'' из Ћуприје, “ЈКП Равно'' из Ћуприје, “Раваница'' из Ћуприје.
Наставу у блоку из Познавања саобраћајних прописа и обуку вожње ученици су
обавили у школи ну складу са Законом о безбедности саобраћаја.
Наставу у блоку из прве помоћи организовала се у сарадњи са предавачима који
поседују лиценцу Министарства здравља Републике Србије.
Практична настава, обука вожње се одвијала без проблема и у складу са унапред
одређеном динамиком.

Јелена Иветић

Извештај о ванредном школовању за школску 2017/2018. годину
Школске 2017/2018. године ванредно школовање је уписало 23 ученика у три
образовна профила: Техничар друмског саобраћаја (ТДС) 15 ученика, Техничар
унутрашњег транспорта (ТУТ) 5 ученика и Возач моторних возила (ВМВ) 3 ученика.
У ТДС 9 ученика је уписало као завршетак започетог школовања у нашој школи и 2
ученика који су започели школовање у другој школи, а код нас завршавају започето
школовање. 4 ученика су полагали разлику испита да наставе школовање у ТДС као
редовни ученици.
У ТУТ 4 ученика је уписало као завршетак започетог школовања у нашој школи. 1
је полагао разлику испита да наставио школовање у ТУТ као редовни ученици.
У ВМВ 1 ученик је уписао као завршетак започетог школовања у нашој школи, 1
преквалификацију и 1 је полагао разлику испита да наставио школовање у ВМВ као
редовни ученик.
Дипломски испит је положило 16 ученика и то ТДС 13 ученика и ТУТ 3 ученика.
Завршни испит у ВМВ је положило 7 ученика.
Укупно је школске 2017/2018. године ванредно завршило 23 ученика.
Извештај поднео :
Референт за ванредне ученике
Дејан Младеновић
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Извештај о раду специјалистичком школовању за школску
2017/2018 годину
Војска :
15 лица која су имала једногодишње школовање и која су се школовала за Б, Ц, ЦЕ
категорију
15 лица која су имала докатекоризацију на следећим категоријама
7 лица за А категорију
3 лица за А,Ц категорију
2 лица за А,Ц,Д категорију
1 лице за Д категорију
1 лице за ЦЕ
1 лице за Ц
Цивили
1 лице прешло из школе у Алексинцу полагало један испит и специјалистички испит
2уписана лица од којих један није изашао ни на један испит док је други положио два
2 лица која су уписала једногодишњешколовање и која су завршила све испите и дали
специјалистички испит ( Б и Б,Ц)
3 лица за докатегоризацију и то на следећим категоријама
1 лице за А,Д
1 лице за Е
1 лице за А
Грујић Иван

Извештај са такмичења саобраћајних школа за школску
2017/2018. годину
25. Републичко такмичење саобраћајних школа републике Србије одржано је 1315.04.2018.год. у Пожаревцу. На такмичењу је узело учешће 29 школа међу којима је била
и Техничка школа из Ћуприје.
Екипа школе у саставу:
1. Ловрић Ђорђе
2. Јовковић Младен
3. Гиованни Стојановић
4. Милица Матић
остварила је добар пласман тј. у појединачној конкуренцији 3. место у категорији возач Б
категорије освојио је Ђорђе Ловрић и 2. место екипно у истој категорији Ђорђе Ловрић и
Младен Јовковић. На такмичењу су још били присутни и професор Дејан Младеновић ,
инструктор Дицић Гвозден као и дир. Маја Манић.
Такмичење је протекло у фер и спортском надметању.
Дицић Гвозден
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Извештај о стручном усавршавању ван установе за школску
2017/2018 годину
У току школске 2017/2018. године стручно се усавршавало ван установе укупно 5
запослених Техничке школе из Ћуприје, и то:
1. Васиљевић Драгана
-Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за
крај општег средњег образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета
(онлајн)- март - мај 2017.-16 бодова
- ЕЛТА конференција за наставнике енглеског језика 3- 11.,12. Мај 2018.- 2 бода
- Супервизија завршног испита -18.,19.,20.јун 2018.- 12 бодова
Остваривши укупно 30 бодова ван установе.
2. Маја Манић
- Настава програмирања у 5. и 6. Разреду - 21.10.2017. и 04.11.2017 ОШ 17. Октобар
Јагодина- 12 бодова
Остваривши укупно 12 бодова ван установе.
3. Костић Владан
- Савремена техничка решења на моторним возилима која нису обухваћена наставним
планом а присутна су у пракси - 04.11.2017-05.11.2017 -12 бодова
- Супервизија завршног испита- 20.06.2018.- 4 бода
- Практично писање пројеката и донатори за образовне установе у 2018. години13.03.2018. Београд
Остваривши укупно 16 бодова ван установе.
4. Слађана Вељковић
- Супервизија завршног испита- 18. и 19.06.2017.- 8 бодова
Остваривши укупно 8 бодова ван установе.
5. Предраг Јањић
- Примена интерактивних/дигиталних уџбеника у настави- 14.10.2017- ОШ Ђура
Јакшић Ћуприја- 8 бодова
- Тематски и интердисциплинарни приступ настави-стручни скуп- 29.03.2018.
- Презентација уџбеника изавачке куће Наша кућа знања - 18.04.2018.
- Обука за коришћење дигиталних уџбеника - 24.04.2018
- Присуство представљању нових уџбеника за 5. Разред - 24.04.2018 Крагујевац
- У сусрет пројектној настави - 11.05.2018 Београд
- Прегледач на завршном испиту-20.06.2018- 4бода
Остваривши укупно 12 бодова ван установе.
6. Пантић Данијела
- Улога,задаци и значај одељењског старешине у образовно-васпитном раду -15.10.2017.
ОШ Ђура Јакшић Ћуприја – 8 бодова
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- Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај
општег средњег образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета (онлајн)- март
- мај 2017.- 16 бодова
Остваривши укупно 24 бода ван установе.
7. Станисављевић Владан
-Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај
општег средњег образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета (онлајн)- март
- мај 2017.- 16 бодова
- Прегледач завршног испита -19.06.2018.- 4 бода
Остваривши укупно 20 бодова ван установе.
8. Ђорђевић Дејан
- Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за
крај општег средњег образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета
(онлајн)- март - мај 2017.- 16 бодова
- Супервизија завршног испита- 18. и 20.08.2018.- 12 бодова
Остваривши укупно 28 бодова ван установе.
9. Илић Слободанка
- Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај
општег средњег образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета (онлајн)март - мај 2017.- 16 бодова
Остваривши укупно 16 бодова ван установе.

Припремили:
Драгана Васиљевић
Ненад Петровић

Извештај о стручном усавршавању у установи за школску
2017/2018. годину
Евиденција стручног усавршавања у установи за школску 2017/2018. 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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Редни
број

Име и
презиме

1. Улога
ментора Слободанка
Илић
02.02.2018

2. Примена
интерактивн
ихдигиталних
уџбеника у
настави Предраг
Јањић
02.02.2018

3. Практично
писање
пројеката и
донатора –
Владан
Костић
29.03.2018.

Укупно

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Живић Андреа
Керкез Соња
Раде Антић
Предраг Јањић
Даниела Пантић
Мирјана Стојановић
Грујић Иван
Алексић Драгољуб
Ана Илић-Пантић
Снежана Бранковић
Дејан Ђорђевић
Вујновић Александар
Јовановић Слободан
Бранислав Јевремовић
Јован Милинковић
Милосав Манојловић
Владан
Станисављевић
Ђорђевић Сузана
Миладин Тодоровић
Радмила Радић
Драгана Васиљевић
Милић Борко
Маја Манић
Владан Костић
Марко Јаковљевић
Стоиљковић Душица
Марковић Саша
Милан Јелић
Миладин Павловић
Иван Грујић
Дејан Младеновић
Мицкић Ненад
Јелена Иветић
Симић Дејан
Ненад Петровић
Слађана Вељковић
Александар Пешић
Тамара Марјановић

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
8
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
9
14
9
9
9
6
9
9
3
9
9

17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

3

3

3+2(сајт)

11

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

6
6
9
6
8
3
3
6
9
9
9
9
9
9
9
9
3
6
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Ивана Антић
Гвозден Дицић
Станко Томић
Славиша Милновић
Слободанка Илић

41.
-42.
43.
44.
45.

3
3
8

3
3
3

3
3
3

9
9
14
Припремили:
Драгана Васиљевић
Ненад Петровић

Извештај о раду стручног сарадника за школску 2017/2018.
годину
- психолога школе Рад психолога у школској 2017/2018. 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
средњем образовању и васпитању, Годишњем извештају о раду школе за шк. 2016/2017.
годину, Годишњим планом рада школе за школску 2017/2018. годину.
За потребе овог извештаја, рад психолога биће приказан по подручјима рада
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 (избор и организација семинара)
 Рад у Стручном активу за самовредновање и развојно планирање (реализација обуке
за чланове подтимова,израда извештаја)
 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 група
 Израда извештаја о упису ученика



Учешће у изради предлога плана уписа ученика за наредну 2018/2019.школску
годину
Учешће у организовању промотивних активности школе за упис нових ученика
(професионално информисање ученика основних школа личним контактом48




презентација у општини Параћин, 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), израда
извештаја и анализа
Предлагање и праћење индивидуализације наставе за поједине ученике који имају
тешкоће у учењу



Учешће у израда годишњег извештаја о раду школе



Праћење дидактичко-методичке заснованости наставе и методологије оцењивања
посетом часова и обављањем разговора са наставницима после посећених часова у
циљу унапређивања наставе и учења



Праћење ажурности и тачности вођења документације (књига евиденције
образовно-васпитног рада)

3. Рад са наставницима
 Израда предлога садржаја првог школског часа за одељењске старешине
 Сарадња у изради глобалних и оперативних планова наставника (предлог образаца
за планирање и припремање наставе, пријем и преглед планова рада наставника)
 Увођење у послове одељењског старешне, наставника Живић Андее и Јаковљевић
Марка који су први пут ангажовани на овим пословима
 Упознавање одељењских старешина са психолошким карактеристикама ученика и
породичним условима у којима живе
 Сарадња са одељењским старешинама на решавању појединачних проблема ученика
и одељења
 Стручно усавршавање наставника) „Менторство - улоге ментора“: (презентација на
седници НВ)
 Педагошко-инструктивни рад са новодошлим наставницима:
Стојковић Бојан (саобраћајна група предмета), Антић Ивана (веронаука),
биологија- Стојановић Срђан и Велимировић Слађана
4. Рад са ученицима


Обављање психолошко саветодавних разговора и појачаног васпитног рада са
ученицима који имају различите потешкоће у свакодневном функционисању
Највише је било рада са ученицима који врше повреду правила понашања и
забране : 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 дисциплинских поступака
 Посебна подршка је пружана ученицима који су одсуствовали дуго због
болести , ,најсиромашнијим ученицима- давањем предлога за доделу
49












хуманитарне помоћи, , ученицима који се образују по инклузији (Ђокић
Александар, Јовановић Јован, Добросављевић Владимир и Вишњић Јован)
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
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, одржано предавање „)
Рад на унапређивању безбедности ученика и решавању инцидентних ситуација у
сарадњи са школским полицајцем
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
Рад у Хуманитарном фонду школе
Организација и присуство предавању о здравој исхрани у сарадњи са Заводом за
јавно здравље

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 и
током школске године
Планирање и програмирање седница Наставничког већа, Педагошког
колегијума и осталих стручних органа
Планирање динамике активности за крај 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 маркетинг и промоцију школе,
Стручном тиму за инклузивно образовање , Тиму за кризне ситуације, Стручни
тим за израду Годишњег плана рада школе и извештаја о раду школе
Учешће у раду седница Наставничког већа, Одељењских већа, Стручних већа,
Педагошког колегијум и Савета родитеља
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Рад у Комисији за проверу савладаности програма увођења у посао
приправника Живић Андре и Керкез Соње

8. Сарадња са надлежним установама,
јединицом локалне самоуправе



организацијама,

удружењима

и

Организација и учешће на Сајму образовања у Ћуприји
Сарадња са стручним институцијама:
основне школе, средње школе, Дом ученика „Срећно“, Центар за
социјални рад(учешће у изради документа о међусекторској сарадњи на
превенцији насиља), Полицијска станица,Завод за јавно здравље,
Национална служба за запошљавање, Градска библиотека...)

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање


Стручно усавршавање

 Присуство и учешће на Сајму образовања у Ћуприји
 Присуство презентацији канцеларије Темпус, програм Еразмус+ „Пројекти
мобилности за школе“
 Присуство и реализација угледних часова
 Презентације на седници Наставничког већа 

Вођење евиденције и документације









Глобални план рада
Оперативни (месечни) планови рада
Дневник рада
Евиденција о појачаном васпитном раду са ученицима
Радне белешке
Анализе и извештаји

Припрема за рад

У Ћуприји, август 2018. године

Стручни сарадник:
Слободанка Илић, психолог
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Извештај о реализацији програма рада стручног Тима за
инклузивно образовање и посебну подршку ученицима за
школску 2017/2018. годину
На предлог директора школе формиран је стручни Тим за инклузивно образовање кога
чине:
1. Илић Слободанка , стручни сарадник, психолог школе
2. Манић Маја , наставница рачунарства и информатике
3. Јањић Предраг, наставник историје
4. Иветић Јелена, наставница стручних предмета у саобраћају
Већина чланова Тима (С. Илић , М. Манић, П. Јањић) је похађала семинар „
Инклузивно образовање и израда индивидуалног образовног плана“ и тиме стекла
неопходна знања и компетенције за ову област.
Тим је радио према сачињеном програму за школску 2017/2018. годину и имао је 4
састанка.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 и усвајање предвиђених исхода. Оформљен је и Тим за додатну подршку
(ИОП тим) .
На предлог одељенских старешина и одељенских већа за додатну подршку
идентификовани су следећи ученици: Добросављевић Владимир 4/3 (индивидуализација),
Вишњић Јован 4/3 (индивидуализација), Јовановић Јован 3/3 (индивидуализација), Ђокић
Александар наставља образовање по индивидуалном образовном плану са измењеним
садржајем (ИОП 2).
Тим је на крају првог полугодишта и на крају наставне године анализирао и
вредновао ИОП2 и извршио неопходне припреме за полагање матурског испита .
Психолог школе и одељенске старешине
су вршили појачан педагошкосаветодавни рад са ученицима код којих је уочен проблем у адаптацији на школску
средину, проблем у понашању, као и ученицима који живе у неповољним породичним и
социјално-економским условима.
Чланови Тима и директор школе су свакодневно са наставницима размењивали
информације, заједно су тражили решења за свакодневне догађаје, пратили новине у вези
са инклузивним образовањем.
У оквиру пројекта“Унапређивање могућности за интеграцију и образовање Рома у
Србији“ обезбеђене су стипендије за ученике Зекири Жељка (3/3) , Симић Алису (4/3) и
Елезоски Новицу (1/2).
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Извештај о реализацији програма заштите ученика од
насиља, злостављања и занемаривања за школску 2017/2018.
годину
Спречавање насиља, злостављања и занемаривања ученика је стални задатак свих
запослених у школи, а посебно Стручног тима формираног од стране директора школе у
августу 2017. године.
Чланови Стручног тима за шк. 2017/18. годину су:







Илић Слободанка, психолог школе, координатор Тима;
Јовановић Бобан, школски полицајац;
Пантић Даниела, наставница географије;
Бранковић Снежана, наставница стручне групе предмета ,
Јовановић Слободан, наставник социологије; устава и права грађана
Пајкић Зоран, представник Савета родитеља

Стручни тим је радио по сачињеном плану и програму , састао се 4 пута у току ове
школске године.Теме састанака биле су: разматрање извештаја о раду стручног тима за
предходну школску годину, доношење програма рада за шк.2017/2018.годину; разматрање
је предлога Протокола међусекторске сарадње свих релевантних субјеката на нивоу
Општине у спречавању насиља, а посебно се бавио анализом и поступањем у случајевима
насиља:физичко насиље између ученика 1/2 Асановић Радмиле и Јовановић Богдана;
психичко насиље над Милојевић Александром учеником 2/3 од стране групе ученика:
Лазаревић Ђорђе 1/3, Мијајловић Марта и Савић Александар 2/3.
Током првог полугодишта шк. 2017/2018. години било око 30 ( тридесет) случајева
насиља који по интензитету , учесталости и последицама сврстају у први и други ниво
психичког насиља (омаловажавање, оговарање, вређање…и сл), социјалног насиља (нпр.
подсмевање, искључивање из групе..)
физичког и електронског насиља који су
решавани саветодавно- васпитним радом одељенског старешине , медијацијом и
саветодавно- васпитним радом психолога и директора школе, укључивљњем стручног
Тима за превенцију, злостављање и занемаривање ученика.
Превентивне активности су се реализовале у оквиру одељенских заједница где су
одељенске старешине у складу са годишњим планом 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
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.
Директор и психолог школе су , у просеку једном недељно, у сарадњи са школским
полицајцем анализирали безбедност ученика у школи и насилне догађаје и одмах
интервенисали по потреби, а у складу са Посебним протоколом.
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Добро организовано дежурство наставника и ученика и
присуство школског
полицајца значано су допринели спречавању насиља у школи.
Психолог школе је обавила следеће активности:
 Одржала предавање „Појам и облици насиља за одељенске заједнице“ првог
разреда
 Одржала предавање „Појам и облици насиља“ Ђачком парламенту и упознала их
са изменама Закона о основама система образовања и васпитања које обихватају
санкције за насилно понашање
 Израдила презентацију за Школски одбор о појму и облицима насиља и изменама
у Закону о основама сиситема образовања и васпитања у вези санкција за насилно
понашање
 На огласној табли у приземљу школе поставила пано на тему „ Стоп насиљу у
породици“ који је посебно намењен ученицима и родитељима.
 Учествовала у изради документа Споразум о међусекторској сарадњи на
превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања на територији
општине Ћуприја
 Израдила Годишњи програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања
 Координисала рад стручног Тима за заштите деце од насиља, злостављања и
занемаривања
Извештај сачинила:
Илић Слободанка, стручни сарадник

Извештај о раду Тима за каријерно вођење и саветовање за
школску 2017/2018. годину

ПЛАН И ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА
На основу Закона о средњој школи („Сл. гласник РС", бр. 55/2013, члан 15.), школа
је израдила Програм каријерног вођења и саветовања.
Програм каријерног вођења и саветовања се реализује кроз наставне и ваннаставне
активности, путем предавања, саветовања и разговора са ученицима. Школа пружа помоћ
у виду предавања на тему професионалне оријентације за подручја рада за која се образују
ученици.
Циљ рада каријерног вођења и саветовања у средњој школи је подстицање
професионалног развоја ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о
својим способностима, особинама личности, интересовањима и да у односу на садржај,
услове и захтеве појединих образовних профила и занимања што успешније планира свој
развој.
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Циљ каријерног вођења и саветовања јесте да се ученик оспособи да сам планира,
управља и води своју каријеру. Процес вођења каријере може да се подели у четири фазе,
а модел којим се описују те фазе називамо ОМОТ модел. Прве две фазе се реализује у
школи, а друге две поред усмеравања наставника/одељењског старешине/стручних
сарадника у сарадњи са родитељима.
Прва фаза (О = особа) подразумева да ученик упознаје себе, процењује своје личне
способности, интересовања, потребе и вредности путем попуњавања и анализе разних
онлајн и папир-оловка тестова и радионица.
У другој фази (М = могућност) ученици сакупљају корисне информације и упознају
се са могућностима запошљавања и образовања. У оквиру информисања о каријери
предметни наставници уз редован програм из својих стручних области пружају
обавештења о карактеристикама појединих занимања. Такође ова фаза обухвата и
презентацију виших школа и факултета из Републике.
Трећа фаза (О=одлучивање) се односи на доношење одлука везаних за каријеру,
коју ће ученици уз усмеравање наставника/одељењског старешине/стручних сарадника и
уз помоћ својих родитеља донети и сачинити свој индивиуални план каријере.
У четвртој фази (Т = транзиција) ученик реализује своју одлуку, односно наставља
школовање или се запошљава.
АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАНЕ
Тим за каријерно вођење и саветовање сачињавају одељенске старешине завршних
разреда који су реализовали следеће активности :
 октобра 2017. основа је тим за каријерно вођење и саветовање и постављени су
циљеви
 тим је организовао презентацију високих школа и факултета у циљу подршке
ученицима завршних разреда у избору даљег школовања који су нашу школу
посетили у следећим редом:
1. Београдска пословна школа - одељење Јагодина
2. Висока техничка школа - Блаце
3. Машинско грађевински факултет - Краљево
4. Технички факултет - Бор
5. Висока пословна школа - Лесковац
6. Висока техничка школа - Трстеник


Извршено је анкетирање ученика завршних разреда (урадио психолог школе) о
намерама у даљем школовању и добијени су следећи резултати :
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Истраживањем су обухваћена 56 ученика завршних одељења 4/1 (24), 4/2 (17), 4/3 (15
Taбела 1.
одељење

бр.ученика

4/1
4/2
4/3

ук.
27
22
18
67

анк.
24
17
15
56

наставак
школовања
бр.
%
4
6
6
16

запослење
бр.
6
4
13
23

неопреде
љени
бр.
%
14
7
21

Од укупно анкетираних ученика 57, њих 16 планира наставак школовања на
високим школама и факултетима, а 23 планира да потражи запослење (9 планира
одлазак у иностранство), док 21 ученик ( још увек нема јасно опредељење у погледу
даљег професионалног пута).
Табела 2
Опредељење ученика за високе школе и факултете
Високе шк. Факултети
Факултет безбедно
сти
Висока техничка
саобраћајна
Крагујевац
Факултет за спорт

4/1

4/2

4/3

1

1

1

3

1

-

-

1

1

-

-

1

-

1

Факултет
драмских
уметности

Укупно

1

-

-

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

1

1

Криминалистичко
полицијска
академија
Факултет за
хотелијерство и
туризам
Фудбалска
академија
Висока пословна
школа Блаце
царина и
шпедиција
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Курс за полицајце

-

-

1

1

Висока пословна
1
школа, Лесковац
Висока техничка
школа
Трстеник
Информационе
технологије
Преквалификација –
медицинска сестра
4

-

-

1

2

-

2

1

1

1

1

6

16






6

15.и 16. марта школа је учествовала на Шестом Регионалном сајму образовања и
васпитања који је организовала Општина Ћуприја уз подршку Министарства
просвете, науке и технолошког развоја где су ученицима завршних разреда 15.
марта представњене високе школе и факултети.Овај сајам су посетили наши
ученици у пратњи одељенских старешина.
психолог школе је у посети одељењима обавио појединачан и групни разговор она
тему Развој каријере након средње школе
У оквиру часова одељенског старешине и грађанског васпитања реализование су
следеће теме: Каријера у савременом свету, Активно тражење посла, Писање CV-а,
Разговор са послодавцем.
ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

Извештај о реализацији Развојног плана школе
за период 2015-2018. године
На основу Законa о основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Школски одбор Техничке школе у Ћуприји, на
седници одржаној дана 19.01.2015. године, донео је Развојни план школе за период 20152018. године.
Стручни актив за развојно планирање у саставу:
1.Ђорђевић Дејан, директор школе
2. Илић Слободанка, стручни сарадник - психолог
3. Манић Маја, представника органа руковођења ( Школског одбора)
4. Павловић Миладин, наставник стручних предмета подручја рада саобраћај
5. Костић Владан, наставник стручних предмета подручја рада машинство
6. Ђорђевић Јадранка, представник локалне самоуправе
7. Џелатовић Љиљана, представник родитеља
8. Петровић Милена, представник Ученичког парламента
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израдио је Развојни план у коме су установљени приоритети, а за сваки припритет
циљеви, задаци и активности.
У наставку ће бити представљене активности које су реализоване у оквиру
развојног плана за сваки приоритет:
1. Укњижење школске имовине (непокретности) са циљем стављања у
функцију
У оквиру прибављања потребне документације урађене су следеће активности:








Геодетско снимање
Прибављање копије плана
Комплетирање техничке документације
Подношење захтева општинском већу
Подношење захтева за добијање грађевинске дозволе
Подношење захтева Дирекцији за изградњу за издавање употребне дозволе
Подношење захтева Катастру непокретности за укњижење

2. Реновирање мокрог чвора за ученике са циљем унапређивања здравственохигијенских услова и здравља ученика




Израђен план јавних набавки
Спроведен план
Радове извео изабрани понуђач

3. Набавка аутомобила за обуку ученика са циљем унапређивања практичне
наставе и усклађивање обуке са одредбама ЗОБСа





Израда предлога финансијског плана ради прибављања средстава од стране
општинске управе
Израда плана јавних набавки
Спровођење плана јавних набавки
Куповина аутомобила 2015. Dacia Sandero и 2017. Citroen C1

4. Набавка нових рачунара и пројектора са циљем унапређивања квалитета
наставе и материјално-техничких ресурса


Израђен финансијски план и достављен предлог локалној самоуправи

Нису одобрена средства за куповину рачунара. Школа је од компаније Lukoil
добила донацију - 5 рачунара. Пројектор је купљен 2016. године .
5. Увођење новог образовног профила
 Успостављен контакт са локалном самоуправом
 Успостављен контакт са Националном службом за запошљавање
 Успостављен контакт са локалним предузећима и привредницима
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Одржани састанци Стручних већа, Наставничког већа, Педагошког
колегијума
Израђен елаборат о оправданости увођења новог образовног профила
Елаборат достављен општинском просветном инспектору, Школској управи и
Министарству просвете
2016. године у подручју рада машинство и обрада метала уведено занимање
бравар – заваривач, а 2017. године механичар моторних возила у
трогодишњем трајању са елементима дуалног образовања

6. Сарадња са Агенцијом за безбедност саобраћаја у организацији семинара
унапређивања знања лиценцираних кадрова (инструктора вожње)
 Реализована обука предавача (Ђорђевић Дејан, Младеновић Дејан и Илић
Слободанка су добили лиценце предавача)
 Обезбеђени су материјално – технички услови
До реализације семинара није дошло зато што је на тендеру Агенције уместо
дотадашње партнерске организације Заједнице саобраћајних школа у чијем
саставу је наша школа, победио Ауто мото савез Србије
7. Повезивање Развојног плана са Годишњим планом рада школе и Школским
програмом
 Наставни планови и програми нових занимања уграђени су у годишњи план
рада школе и школски програм
8. Повећање угледа и привлачности школе са циљем скретање пажње на
школу као институцију која обезбеђује квалитетно стручно образовање и
која има активну улогу у локалној заједници
9. Формиран тим за маркетинг и промоцију школе


Израђен маркетиншки материјала (видео презентација, спот, штампани
флајери) који омогућава видљивост нашег педагошког идентитета



Реализована промоција школе у свим основним школама у Поморавском
округу, а и шире



Ажуриран је школски сајт и постављање информација о снагама школе



Школа је медијски промовисана на телевизији и радију

10. Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика





Израђен упитник о социо-економскум статусу породице ученика и условима
живота
Анкетирани ученици
Обрађени резултати анкете
Урађене социјалне карте неких одељења
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11. Унапређивање квалитета наставе кроз стручно усавршавање и евалуацију


Извршен је избор семинара и обука за стручно усавршавање ван школе



Израђен је плана стручног усавршавања у школи и ван школе



Израда извештаја о стручном усавршавању запослених



Сачињен годишњи распоред посете наставе



Израђени протоколи за праћење наставних часова



Обављена посета наставе



Сваком наставнику дата повратна информација о посећеном часу

Илић Слободанка,
стручни сарадник-психолог школе

Извештај о раду хуманитарног фонда за школску 2017/2018.
годину
Хуманитарни фонд Техничке школе је формиран на иницијативу наставника
српског језика и књижевности Синише Ивановића и психолога школе Слободанке Илић
пре три године ( шк. 2013 /2014). Ову иницијативу је подржао директор школе Ђорђевић
Дејан, презентовао Наставничком већу на коме је донета одлука да запослени, од сваког
дела својих примања издвајају новац у фонд у најмањем износу од 50 динара. За потребе
Фонда , наставник Синиша Ивановић је од дрвета израдио касу у облику човека из народа
који је добио популаран назив „Милисав“.
Током школске 2017/2018. године редован прилив средстава је био у износу
Свега
Укупно

3820,00 динара
3220 (остатак из предходне године)
7040 динара

Новац је дониран :
1. Ученику 3/3 Тодоровић Баји плаћено је лекарско уверење за полагање возачког испита у
износу од 3000,00
2. Ученици 4/2 одељења Вукојевић Валентини донирана је помоћ у износу од 4000,00
динара за плаћање трошкова становања.
Укупно донираних средстава у току школске 2017/2018. године 7000,00 динара
Подносилац извештаја:
Дејан Ђорђевић
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Извештај о раду рецитаторске секције за школску 2017/2018.
годину
У септембру месецу оформљена је рецитаторска секција. Секција броји пет
чланова, ученика од првог до четвртог разреда. На првим часовима секције ученици су
заједно са професорком проналазили различите песме, чијом су интерпретацијом
показивали свој таленат, дикцију, емотивност.
Циљеви и задаци рецитаторске секције остварују се кроз различите вежбе
правилног, лепог и изражајног рецитовања. С обзиром на то да неки од чланова секције
пишу своју поезију, њихови радови послати су на Конкурс за Зборник књижевног
стваралаштва младих Србије и дијаспоре. Ученици су се радо одазивали и учествовали у
свим активностима везаним за рад секције.
Остварена је и сарадња са секцијом Хип-хоп семафор и том приликом су ученици
размењивали и усвајали нове вештине и интересовања. Чланови рецитаторске секције
редовно су посећивали Народну библиотеку „ДушанМатић“ и присуствовали су
догађајима које су запослени приређивали.
Чланови секције учествовали су на Општинском такмичењу рецитатора, одржаном
11. априла. Њихови наступи били су запажени и ученици су за своје учешће добили
похвале жирија.
Поетски и прозни радови чланова секције, ученика првог разреда Александра
Богићевића и ученика четвртог разреда Александра Живковића, објављени су у Зборнику
књижевног стваралаштва младих Србије и дијаспоре. Примерак овог Зборника добила је и
наша школа.
Андреа Живић

Извештај са екскурзије 2018. године
Екскурзија у организацији Техничке школе је изведена у периоду 02.04.2018.05.04.2018. на релацији Ћуприја – Италија (Верона, Падова, Венеција, Трст) – Ћуприја.
На екскурзију је пошло 57 ђака, 3 госта екскурзије у пратњи 3 професора и директора
школе.
Полазак је био у договорено време 05.00 испред СЦ „Ада“ у Ћуприји. После
рутинске контроле возила од стране полиције и пребројавања путника кренули смо пут
Италије. Путујемо преко Хрватске (улазимо у 09.00) и Словеније (14.00), улазимо у
Италију 18.00 и стижемо до Лидо ди Јесола око 19.30. Вечера, распређивање по собама и
слободно време.
Следећег дана после доручка целодневни обилазак знаменитости Вероне и Падове
(трг Бра, Арене, Јулијине куће, базилике Санто, трга Бо ...). Око 20.00 повратак вечера и
слободно време.
Трећег дана крећемо у јутарњим часовима ка Венецији. Вожња бродом до Венеције
и обилазак знаменитости Венеције (трг Св. Марка, Дуждева палата, мост Уздаха, мост
Риалто, цркава Св. Марије ...) Између обилазака ученици су имали слободно време за
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индивидулано разгледање града. Повратак, вечера и око 21.30 ученици су имали забаву у
дискотеци.
После јутарњих формалности напуштамо хотел у 10.00 и крећемо ка Трсту. Уз
успутно задржавање у ТЦ „Палманова“ у Трст долазимо око 13.00 и обилазимо
знаменитости (црква Св. Спиридона, трг Уједињења Италије ...). Пут Србије крећемо око
16.30 и преко Словеније(улазимо око 17.30), Хрватске (21.00), улазимо у Србију око 01.30,
а у Ћуприју стижемо у раним јутарњим сатима 04.30.
Агенција која је организовала екскурзију „Модена“ – Нови Сад је у потпуности
испунила очекивања хотела (храна, собе,услуга), аутобуса који је био високе туристичке
класе три годние стар и особља (водича, возача и докторке) који су у сваком тренутку
били на висини задатка. Здравствене услуге нам нису биле потребне.
Ученици су поштовали сваки договор и пристојно се понашали на сваком месту
које смо обилазили.
Вођа пута
Дејан Младеновић

Извештај са спортских такмичења ученика за 2017/2018. годину

У школској 2017/2018. години наши ученици су били активни у разним спортским
активностима и дешавањима и постигли и запажене резултате.

Мали фудбал – Општинско првенство 22.3.2018. године:
Дечаци: 2. место
Учествовали:
1.Зекири Жељко 3/3
2. Васић Виктор 3/3
3. Ковачевић Стефан 3/2
4. Радмановић Арсеније 4/1
5. Матић Андрија 4/2
6. Петровић Марко 4/2
7. Ђорић Данијел 2/2

Девојчице – 2. место
Учествовале:
1. Димић Марина 3/3
2. Димитров Сандра ½
3. Мијовић Милица 2/1
4. Ракић Милена 2/2
5. Марјановић Марија 4/1
6. Обрадовић јелена 4/1
7. Траиловић Ивана 3/3

Рукомет – Општинско првенство 3.11.2017.
Дечаци – 2. место
Учествовали:
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1. Петровић марко 4/2
2. Милановски Милан 2/3
3. Михајловић Ђорђе 2/3
4. Зекири Жељко 3/3
5. Миладиновић Ђорђе 3/3
6. Тодоровић Лазар 3/3
7. Живановић Немања 3/3
8. Васић Стефан 3/3

Одбојка – Општинско првенство 7.12.2017. године
Дечаци – 2. место

Девојчице – 3. место

Учествовали:
1. Радмановић Арсеније 4/1
2. Радосављевић Урош 4/1
3. Глигоријевић Никола 4/1
4. Стојановић Гиованни 3/1
5. Ковачевић Стефан 3/2
6. Милојковић Стефан 3/1
7. Симоновић Михајло 1/1
8. Богићевић Александар 1/1
9. Зекири Жељко 3/3
10. Милосављевић Миљан 3/3

Учествовале:
1. Димић Марина 3/3
2. Павловић Александра 1/1
3. Грујић Ана 1/1
4. Милошевић Анастасија
5. Здравковић Николија 4/1
6. Динић Анђела 3/1
7. Алексић Сара 4/3
8. Белојица Ксенија 3/1

Кошарка – Општинско првенство 18.1.2018. године
Дечаци – 2. место
Учествовали:
1. Јанковић Младен 3/1
2. Кнежевић Петар 3/1
3. Николић Стефан 3/2
4. Милосављевић Миљан 3/2
5. Цвејић Андрија 3/2
6. Радмановић Арсеније 4/1
7. Јовановић Симон 4/1
8. Ђорђевић Милош 2/1

Стрељаштво – Општинско првенство 8.3.2018. године
Дечаци појединачно – 1. место:
1. Милошевић Александар 3/3
Девојчице – 2. место:
1. Динић Сања 3/3
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Стони тенис – Општинско првенство 4.10.2017. године
Дечаци екипно – 2. место:
Учествовали:
1. Радосављевић Урош 4/1
2. Илић Радован 4/1
3. Настић Давор 4/1
Дечаци појединачно – 3. место:
1. Радосављевић Урош 4/1

Атлетика – Крос РТС-а – 11.5.2018. године
Дечаци:
1. Милановић Срећко 1/1 – 1. Место
2. Савић Михајло 2/1 – 2. Место
3. Јовановић Давид 3/1 – 1. Место

Атлетика – Општинско првенство 12.4.2018. године
Дечаци екипно – 1. место
Учествовали:
1. Јовановић Давид 3/1
2. Симоновић Михајло 1/1
3. Милановић Срећко 1/1
4. Петровић Марко 4/2
5. Савић Михајло 2/1
6. Илић Никола 1/1
7. Рајић Урош 2/1
8. Миладиновић Ђорђе 3/3

Атлетика – Окружно првенство Ћуприја 4.5.2018. године
Дечаци екипно – 1. место
Учествовали:
1. Јовановић Давид 3/1
2. Симоновић Михајло 1/1
3. Милановић Срећко 1/1
4. Петровић Марко 4/2
5. Савић Михајло 2/1
6. Илић Никола 1/1
7. Рајић Урош 2/1
8. Миладиновић Ђорђе 3/3
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Атлетика – Међуокружно првенство Ћуприја 9.5.2018. године
Дечаци екипно – 3. место
Учествовали:
1. Симоновић Михајло 1/1
2. Милановић Срећко 1/1
3. Петровић Марко 4/2
4. Савић Михајло 2/1
5. Илић Никола 1/1
6. Рајић Урош 2/1
7. Миладиновић Ђорђе 3/3
Дечаци појединачно – 1. место
1. Миладиновић Ђорђе 3/3 на 400м

Атлетика – Републичко првенство Нови Пазар 15.5.2018. године
Дечаци појединачно – 2. место:
1. Миладиновић Ђорђе 3/3 на 400м

Наставник: Милосав Манојловић

Извештај о раду Тима за маркетинг за школску 2017/2018.
годину
Тим за маркетинг је и ове школске године са пуно пажње планирао и реализовао
презантацију наше школе. На самој промоцији било је ангажовано пуно професора,
ученика, чланова секција и представника Ученичког парламента који су, свако на свој
начин, допринели да се васпитно образовне активности наше школе представе свим
циљним групама у локалном окружењу.
Сама презентација обухватала је посете основним школама, у којима су
одржавани огледни часови у сарадњи са њиховим наставницима, представницима
тимова за каријерно вођење и на којима су ученици могли директно да се упознају са
струком. На тај начин, били су у прилици да тестирају своје могућности, да нешто науче,
као и да провере да ли је то занимање оно, у чему би они могли да се пронађу. Одговор
деце био је јако позитиван, јер је то била јединствена прилика, да из прве руке сазнају све
о неком занимању, од предмета који се уче у школи, преко примене истих у сутрашњем
професионалном животу. Било је говора и о томе на којим би све факултетима, могли да
наставе своје школовање.
Један од најобимнијих послова, било је и обилажење градских и сеоских школа,
где су су одржавали промотивни часови. На њима се опширно говорило о самој школи, и
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могућностима које она пружа, опремљености кабинета и наставницима који се
максимално труде, да едукација и рад са ученицима буде на највишем нивоу, пратећи сва
достигнућа у области саобраћаја и машинства.
У непосредном разговору са ученицима, потрудили смо се да одговоримо на свако
питање, да објаснимо свако занимање и појаснимо које су предности саобраћаја и
машинства, ако се одлуче за нашу школу. Такође смо ученике упутили на то, шта би и
где могли да раде са средњом школом, као и то где би могли да наставе своје даље
школовање.
У свакој школи, оставили смо промо плакат наше школе, који је пружао основне
информације о нама. Такође, сваки ученик је добио информатор, који је служио као
подсетник и у кратким цртама говорио о школи и занимањима која ће се уписати ове
школске године.
Уз изузетну сарадњу са стручним службама основних школа, као и особама
задуженим за професионалну орјентацију, договорено је низ посета основаца нашој
школи. За идућу школску годину договорили смо се да их позовемо у време „Дана
девојчица“, и представимо наша “мушка занимања“, посебно занимање-Бравар –
заваривач.
Те посете су организоване са посебном пажњом и велики број професора је
учествовао у дочекивању основаца. Било је ту различитих, јако интересантних садржаја,
где су ученици уз помоћ професора и наших ученика, непосредно учествовали на
часовима и другим активностима које су се догађале у школи. Присуствовали су вежбама
и могли у непосредном разговору са нашим ученицима, да дођу до информација о самој
школи, предметима, професорима и начину учења, као и могућностима које ова школа
пружа. У оквиру посета, присуствовали су и презентацијама везаним за поједине предмете
и занимања. Остварено је неколико посета заинтересованих група ученика из
градских школа. У циљу укључивања већег броја школа, посебно удаљених сеоских, у
току следеће школске године у сарадњи са Локалном самоуправом, било би добро
обезбедити бесплатан превоз.
Поред горе наведених активности, као школа представили смо се и на Шестом
регионалном сајму образовања - NOU fest 2018. На Сајму смо приказали разне макете,
радове наших ученика, видео презентацију школе и наших занимања, као и награђене
радове наших ученика из различитих области. Школу су представљали професори:
Јаковљевић Марко и Керкез Соња.
Од ове школске године у промоцију наше школе активно су се укључили и
ученици чланови секције ХИП-ХОП СЕМАФОР, који су на сајму хип хоп плесом
скренули пажњу свих присутних на реализацију васпитне функције школе плесном
кореографијом и едукативним порукама:
 да добро упознамо своје занимање
 да волимо једни друге и
 да сачувамо своје здравље.
Користећи паное и рекламне листове, размењивали су инфирмације са ученицима осмог
разреда и на један занимљив начин их упознали са нашом школом.
Представници Ученичког парламента, поред активног учешћа на овом сајму,
основали су кутак за каријерно вођење и саветовање у просторијама школе, где се
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могу наћи све важне информације у вези са саобраћајем, машинством и другим
занимањима и за ученике наше школе и за ученике основних школа и њихове
родитеље, који могу да дођу самостално или у организацији своје основне школе.
Са својим кординатором Марком Јаковљевићем чланови УП су формирали
Фејсбук страницу и Јутјуб канал наше школе у циљу промовисања свих активности
школе и информисања родитеља, ученика и партнера на локалу у жељи да се и они
укључе у те активности, као и да заједно осмишљавају нове у циљу подизања свести, како
чланова школских колектива, тако и шире локалне заједнице о значају квалитетног
образовања. Поред тога што овим дигиталним видовима комуникације, чланови свих
школских тимова, који су формирани у школи да би пружили подршку ученицима у
различитим областима, могу да истакну значајне информације, могу истовремено и да
сазнају шта други раде, као и да препознају развојно едукативне потребе ученика и у
складу са тим планирају нове активности, тако све ове информације, могу да се искористе
и у маркетиншке сврхе у циљу промовисања рада наше школе ученицима завршних
разреда основне школе и њиховим родитељима и наставницима.
Представници УП, су такође, припремали у току целе школске године, прилоге за
Сајт школе и редовно га ажурирали новим дешавањима у школи. Ово све нам омогућује
да остваримо још бољу сарадњу са основним школама, да се ученици правилно
професионално усмере, а самим тим и локална заједница тиме добија праве стручњаке на
одговарајућим радним местима.
Чланови новоформиране новинарске секције су издали свој први лист новина
под називом „Ретровизор“ у ком су представили активности школе, а посебно оне којима
се реализује њена васпитна функција. Поред тога, што ће се средства од продатих новина
користити за штампање новог броја и у хуманитарне сврхе, чланови новинарске секције,
чији је руководила професорка српског језика и књижевности Живић Андреа, су одлучили
да, у сарадњи са Тимом за маркетинг, ажурирају углове за професионалну
оријентацију у основним школама. На тај начин ученици основних школа свих
узраста ће бити континуирано обавештавани о томе шта се у нашој школи дешава и
да се код нас могу укључити у секције, такмичења, посете на локалу, манифестације
за обележавања важних датума и многе друге активности. На тај начин можемо
придобити, посебно успешније ученике који себе препознају и желе да напредују у
свом изабраном занимању саобраћајне и машинске струке.
У сарадњи са тимовима за професионалну оријентацију у основним школама
можемо у току идуће школске године, поред обележавања важних датума, да њихове
осмаке водимо у предузећа на локалу, где могу да почну да развијају свој предузетнички
дух и лакше се укључе у нову друштвено економску формацију - капитализам за коју је
карактеристично сопсвено покретање малог бизниса. Ресурси наше земље су
пољопривреда и туризам који не могу без електротехнике, грађевинарства и машинства,
а све скупа не могу без саобраћаја. Зато формирање предузећа која се баве
транспортним услугама представљају велику могућност запошљавања и то треба
помоћи ученицима основних школа да препознају.
Поред Управе школе и школског психолога Илић Слободанке у промовисању наше
школе активно су се укључили професори: Миловановић Дејан, Ђорђевић Дејан, Керкез
Соња, Петровић Ненад, Грујић Иван, Вељковић Слађана, Костић Владан, Живић Андреа и
Јаковљевић Марко.

Пешић Александар
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Извештај о самовредновању за школску 2017/2018. годину

Чланови Стручног актива за самовредновање и развојно планирање
Стручни актив

Стручни актив за
самовредновање
и развојно планирање

Име и презиме
Илић Слободанка
Костић Владан
Станисављевић Владан
Илић Пантић Ана
Павловић Миладин
Милић Борко
Томић Станко
Ђокић Александра

Позиција
стручни сарадник -психолог
наставник стручних предмета
наставник математике
наставница хемије
наставник стручних предмета
Наставник енглеског језика
наставник стручних предметаинструктор вожње
представник Савета родитеља
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I

Опште информације о стручној школи

Назив стручне
школе:

Техничка школа
Ћуприја

Адреса стручне
школе:
Контакт подаци
надлежне школске
управе:

Улица:
Кнеза Милоша бб

Контакт подаци
стручне школе:
Име и презиме
директора:
Име и презиме
руководиоца тима
за
самовредновање:
Датум извештаја о
самовредновању:
Период трајања
циклуса
самовредновања:

Национални регистарски
број:
Град:
35 230 Ћуприја

Школска управа Јагодина,
Телефон: 035/8472466
Факс: 035/8472466

Мејл:
tehnickaskola035@gmail.com
Веб-сајт:
www.tehnickaskola.cuprija.edu.rs

Дејан Ђорђевић/ Маја Манић
Владан Станисављевићсамовредновање

Владан Костић- развојно
планирање

30.8.2018.
Од: 09. 2017.

До: 31. 08. 2018.

1. Школски програм и годишњи план рада
2. Настава и учење
3. Постигнућа ученика
Област квалитета

4. Подршка ученицима
5. Етос
6. Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета
7. Ресурси

Резиме извештаја
У складу са члановима 49. и 50. Закона о основама система образовања и
васпитања којима се регулише самовредновање рада школе и на основу њега израђује
Развојни план школе, Наставничко веће школе је донело одлуку да се ове школске године
вреднују свих 7 области квалитета рада као би се приступило изради новог Развојног
плана, јер је предходни израђен за период 2015-2018 година. За сваку област квалитета
формирани су подтимови које чине по 3 наставника.
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Стручни сарадник-психолог је одржала обуку о самовредновању за све чланове
подтимова и путем електронске поште проследила потребна упутства и сав потребан
материјал за рад.
Подтимови су самостално обављали процес самовредновања кроз спровођење
истраживања и анализу школске документације, консултације са стручним сарадником и
директором школе, два пута су се представници подтимова састали Стручним активом за
развојно планирање ради извештавања о процесу.
У току школске године подтимови су се састајали више пута где су вршили
поделу задужења, договарали се о методологији , израђивали инструменте, спроводили
истраживања , вршили обраду података, израђивали акционе планове на основу
прикупљених података.

ОБЛАСТ 1
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА (3)
Подтим за самовредновање области Школски програм и Годишњи план рада школе
извшио је анализу стандарда за ову област на основу разматрања структуре и садржаја
ШП и ГПРШ као и спровео истраживање на узорку наставника у вези садржајног
усклађивања програма наставних предмета .
Анализа докумената показује да од укупно 18 показатеља остварености стандарда
квалитета: 8 показатеља је на изузетном ниву, 8 показатеља је на задовољавајућем нивоу и 2
показатељa не постојe , односно да су са високим приоритетом.

1.1 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ САЧИЊЕНИ СУ У
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА
ОЦЕНА 3 (средњи приоритет)
Школски програм садржи све законом предвиђене елемента
1.2 ЕЛЕМЕНТИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
МЕЂУСОБНО СУ УСКЛАЂЕНИ.
ОЦЕНА 3 (средњи приоритет)
У Годишњем плану рада школе уграђен је само део акционог плана школског развојног
плана.
Већи део анкетираних наставника садржајно усклађује програме наставних предмета у
оквиру разреда (82%) док мањи број наставника временски усклађује садржај програма
наставних предмета (64%). Чак 97 % наставника усклађује програм наставних предмета
директно у договору са наставницима других предмета (13 % преко стручних већа).
1.3 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ОМОГУЋАВА ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА И
СТАНДАРДА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ОЦЕНА 2 (висок приоритет)
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У годишњим плановима наставних предмета нису наведени циљеви учења.
У годишњим плановима наставних предмета није предвиђена провера остварености
прописаних образовних стандарда или циљева учења.
Од општеобразовних предмета код којих су уведени стандарди код предмета Српски језик
и књижевност план наставног предмета не садржи образовне стандарде.
1.4 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ УСМЕРЕНИ СУ НА
ЗАДОВОЉЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ПОТРЕБА УЧЕНИКА
ОЦЕНА 4 (низак приоритет)
Факултативни програми и план ваннаставних активности су сачињени на основу
интересовања ученика. У току школске године почеле су са радом Хип- хоп секција –
семафор и новинарска секција – Ретровизор.
ЗАКЉУЧАК:
На основу резултата самовредновања за област Школски програм и Годишњи план рада
биће сачињен акциони план за побољшање квалитета за ову област чиме ће се повећати
укупни квалитет рада образовне установе.
Објективно сагледавајући резултате и користећи све постојеће параметре можемо
констатовати да у области 1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
доминирају јаке стране.
ОЦЕНА 3 (средњи приоритет)
Акциони план:




потребно је уградити нове програме рада који се реализују у школи (Подручје рада
Машинство и обрада метала – профил Бравар - заваривач и Механичар моторних
возила).
уградити акционе планове у Годишњи план рада школе
кориговати обрасце за планирање наставе додавањем циљева и исхода учења,
провере остварености прописаних образовних стандарда или циљева учења

ОБЛАСТ 2
НАСТАВА И УЧЕЊЕ ( 4)
Приликом вредновања области ''Настава и учење'' коришћени су следећи извори:


анкете за ученике



анкете за наставнике
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извештај психолога и директора који се базира на плановима рада наставника,
писаним припремама наставника, непосредном увиду у наставни процес кроз
посету наставе (протоколи о посећеним часовима)



увид у дневнике евиденције образовно – васпитног рада



материјали за наставу



записници стручних актива

Анализом показатеља дошло се до следећих закључака:








Наставници примењују одговарајућа идактичкометодичка решења на часу изузетан ниво 4
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу 4
Наставници прилагођавају рад на часу образовно-васпитнимпотребама ученика
4
Наставници ефикасно управљају процесом учења на часу 4
Наставници користе поступке вредновања који су у функцији даљег учења 4
Наставници стварају подстицајну атмосферу за рад на часу 4
Задовољавајућ ниво (3) имају коришћење наставних метода, облика рада и
наставних средстава
(преовладава једноличност), заинтересованост и
активност ученика на часу, њихово укључивање у процес оцењивања и
процене сопственог напретка

Анализа анкете за наставнике показује да 60 % наставника планира наставу усмерену на
постизање циљева и задатака, што у истом проценту сматра и важним. Приликом
припремања наставе 73 % наставника израђује задатке различити тежине и у 67 5 имају у
виду индивидуалне разлике међу ученицима са којима раде. Као слабост наставници
истичу несарадњучланова стручних већа приликом планирања наставе, поштовање
дидактичко-методичких упутстава и инструкција датих у наставном програму, као и
недовољно укључивање ученика у израду наставних материјала.
Закључак:
Сагледавајући све стандарде и индикаторе настава и учење имају изузетан ниво .
Оцена 4
План за побољшање квалитета:




повећати сарадњу наставника на нивоу стручних већа приликом планирања наставе
унапредити планирање и припремање наставе кроз израду нових образаца за
планирање наставе, непосредне припреме за час и праћење успешности ученика
израда плана угледних часова ради размене позитивних искустава и промовисања
примера добре праксе
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ОБЛАСТ 3
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА (3)
Приликом вредновања области « Образовна постигнућа ученика» коришћени су следећи
подаци и извори:
 анализе успеха ученика на крају школске године у последњих 5 година
 анализа постигнућа ученика на матурским испитима у последње 3 године
 анализа осипања ученика у последњих 10 година
 анализа ефеката допунске наставе
 резултати спроведеног истраживања са наставницима, ученицима и родитељима
 евиденционе листе о броју ученика који се запосле или наставе школовање на
факултету/високој школи по завршетку средње школе
На основу анализе прикупљених података можемо да школа континуирано доприноси
већој успешности ученика кроз примену поступака којима прати успешност ученика
на крају сваког оцењивачког периода,ученици који похађају допунску наставу показују
напредак у учењу,ученици који се образују по инклузивном моделу остварују напредак
у складу са постављеним циљевима, ученици који су укључени у додатни рад
остварују успех на такмичењима, просечни резултати на матурским испитима бољи су
у односу на предходне године и показују да су ученици овладали главним стручним
компетенцијама,знањем, разумевањем , вештинама и ставовима предвиђеним
образовним профилом, школа је започела вођење евиденције о броју ученика који
после завршетка средње школе наставља образовање на вишем и високом образовању
или се запошљава, осипање ученика показује тенденцију опадања у односу на ранији
период.
Закључак:
Од 20 индикатора 5 који се односе на матурске испите , није могуће анализирати јер се
односе на образовне стандарде који још увек нису уведени за стручне школе и на податак
о републичком просеку успеха на матури кога немамо
Остали анализирани стандарди су на задовољавајућем нивоу оцена 3
План за побољшање квалитета:




Jaчaњe кoмпeнтeнциja нaстaвникa зa успeшнo мoтивисaњe учeникa у учeњу и
пoдизaњe нивoa oбрaзoвних пoстигнућa учeникa.
Eдукaциja нaстaвникa зa примeну дидaктичких и психoлoшких пoдстицaja у
прoцeсу учeњa и нaчинa прaћeњa нaпрeдoвaњa учeникa
Пoдизaњe нивoa oпштeг успeхa учeникa и oбрaзoвних пoстигнућa нa матурском
испиту
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ОБЛАСТ 4
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Приликом вредновања области Подршка ученицима коришћени су следећи подаци и
извори:
 Анкета за наставнике и ученике
 Школска документација
На основу анализе свих показатеља и података можемо да закључимо да у школи
функционише систем пружања подршке ученицима .
Ученици су обавештени о врстама подршке у учењу које пружа школа. На основу анализе
успеха предузимају се мере подршке ученицима. У пружању подршке ученицима школа остварује
комуникацију са породицом. У школи функционишу подршка ученицима у прилагођавању
школском животу.
Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке
ученицима.У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој.
Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања различитих потреба
и интересовања ученика, у складу са ресурсима школе. Укљученост ученика у ваннаставне
активности је већа него претходне године. У школи се промовишу здрави стилови живота,
заштита човекове околине и одрживи развој. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој
ученика.
У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група (стипендије за децу
ромске националности и нижег социоекономског статуса породице). Школа предузима активности
за упис у школу ученика из осетљивих група. Школа предузима мере за редовно похађање наставе
ученика из осетљивих група. У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални
образовни планови за све ученике из осетљивих група. У школи се организују компензаторни
програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група. Школа сарађује са
релевантним институцијама и појединцима у подршци осетљивим групама.

План за побољшање квалитета:




Организовати вршњачку подршку учењу (бољи ученици помажу ученицима који
имају тешкоће у учењу и спорије напредују)
Едукација ученика у области превенције наркоманије
Организација
програми/активности
за развијање
социјалних
вештина
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација)

ОБЛАСТ 5
ЕТОС (3)
Приликом вредновања области Етос коришћени су следећи подаци и извори:
 Анкета за наставнике и ученике
 Школска документација
Анализа стандарда и добијених података показује да су међуљудски односи у школи на
задовољавајућем нивоу (3) јер у школи постоји доследно поштовање норми којима је
уасглашено понашање и одговорност свих.
Подршка и промовисање резултата ученика и наставника је на незадовољавајућем нивоу 2
јер не постоји промоција и награђивање резултата рада наставника.
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Школска средина је безбедна за све јер је у школи јасно видњив негативан став према
насиљу (пано на огласној табли,графити, видео надзор, школски полицајаца стручни Тим,
у школи постоји јасно дефинисана процедура поступања у случајевима насиља
Школски амбијент је пријатан за све 4
У школи је развијена сарадња на свим нивоима 4
Закључак и оцена 3
Од 5 показатеља 3 су на задовољавајућем нивоу, а 2 на изузетном, општи ниво за ову
област је задовољавајући 3
План за побољшање квалитета:






Обука ученика из области вршњачке медијације (посредовање у сукобима)
Унапређивање поступака за прилагођавање новодошлих ученика
Повећати укљученост родитеља у рад школе (избор представника у тимовима)
Повећати промоцију и награђивање резултата ученика и наставника

ОБЛАСТ 6
ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ ШКОЛОМ (4)
Приликом вредновања области коришћени су следећи извори:






Упитници за запослене
Решења о 40-часовној радној недељи
Годишњи програм рада школе
Извештај о раду директора школе
Записници са састанака стручних и руководећих органа

На основу прикупљених и обрађених анкета у циљу сагледавања квалитета
организације рада школе и руковођења може се рећи да запослени у школи сматрају да је
ова област на завидном , изузетном нивоу.
Увидом у документа,уз консултације са секретаром школе, констатовано је да су
сви потребни документи донети у складу са Законом о основама система васпитања и
образовања (2017.).
Развојни план школе израђен је на основу акционог плана, који је настао на основу
резултата извештаја о самовредновању.
Финансијски план школе постоји и изграђен је у сарадњи са шефом рачуноводства,
усвојен од стране Школског одбора.На основу њега је урађен и План јавних набавки.
Директор организује несметано одвијање рада у школи.Формирана су стручна
тела и тимови у складу са компетенцијама запослених.цРазвијен је систем информисања о
свим важним питањима из живота и рада школе.У школи постоји добра координација
рада органа управљања, стручних органа и других служби.
Директор ефикасно и ефективно руководи радом Наставничког већа и учествује у
раду стручних актива и тимова. Директор укључује запослене у процесу доношења
одлука, благовремено предузима одговарајуће мере за решавање свакодневних проблема
ученика, у складу са могућностима школе. У сарадњи са стручним сарадником, према
унапред сачињеном плану директор посећује часове, обавља индивидуалне разговоре са
наставницима о процесу припремања и планирања наставе, као
и педагошкоинструктивни рад са наставницима приправницима. Одељенска већа, Наставничко веће,
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Савета родитеља и Школски одбор прате и анализирају успех и владање ученика.
Директор предузима потребне мере за унапређивање образовно васпитног рада на основу
праћења одржавања часове допунске, додатне наставе,слободних активности. Психолог
школе учествује у увођењу приправника у посао наставника, учествује у раду комисије за
проверу оспособљености наставника и израђује извештај о томе. Стучни актив за
самовредновање и развојно планирање контиунирано осварују процес самовредновање
рада школе у складу са прописима и потребама.У школи се користе подаци из ЈИСП-а за
унапрђивање рада школе. Директор својом посвешћеношћу послу даје лични пример
запосленима, показује отвореност за промене и иницира
иновације, подстиче
континуирано стручно усавршавање, усмерава свој лични и професионални развој на
основу самовредновања свог рада, развија сарадњу са другим установама, организацијама
и локалном заједницом. Својим радом и понашањем, директор доприноси афирмацији и
угледу школе.
Закључак: Област руковођења има изузетан ниво и оцену 4
јер од 29 анализираних индикатора 18 је на изузетном нивоу, 10 на задовољавајућем и 1
незадовољавајући (У школи се користе подаци из ЈИСП-а за унапређење рада школа.)
План за побољшање:


Унапредити равномерност распоређивања задужења запослених

ОБЛАСТ 7
РЕСУРСИ (3)
Анализом људских, материјално –техничких ресурса школе, као и резултатима
спроведене анкете са наставницима и ученицима дошло се до следећих показатеља:
У школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника као и ненаставног
особља у односу на број ученика.Наставно и ненаставно особље има прописане
квалификације о томе сведочи школска документација – ГПРШ и персонални досијеи
запослених (Доситеј) .
Резултати самовредновања се користе за унапређење квалитета рaда школе
Наставници и стручни сарадник перманентно сарађују на унапређивању образовноваспитног процеса. Приправници се уводе у посао у складу са законом.
Школски простор и опрема задовољавају све законске норме и процедуре у
складуса законом о безбедности здравља на раду, али 64% ученика сматра да школа не
задовољава здравствено-хигијенске услове.
Услови безбедности регулисани су Правилником о безбедности ученика и
наставника и поштују се. Ученици школу у потпуности сматрају безбедним местом –
резултати спроведене анкете међу ученицима говоре о томе - 90% ученика је одговорило
да се у школи осећа безбедно.
Највишом оценом су процењени индикатори у оквиру функционалног коришћења
материјално-техничких услова у школи и ван ње: простор и наставна средства се користе
према плану коришћења, а у циљу постизања квалитета и остваривања циљева наставе.
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Од наставних средстава, аутомобили се користе за извођење практичног дела обуке
и припрему за такмичење, школска радионица и опрема и наставна средстава у њима за
извођење пракичне наставе, информатички кабинет за извођење часова информатике.
Наставници према потреби користе и у теоријској настави моделе и макете, делове
моторних возила итд. 77% наставника је одговорило да користи наставна средства за
постизање квалитета наставе. Приликом анкетирања ученика, они су одговорили да би
волели од наставних средстава да се највише користе нов алат и опрема, након тога
лаптоп и пројектор. Материјално-технички ресурси ван школе се користе у функцији
остварења циљева квалитетне наставе и учења (фискултурна сала, радионице у
предузећима, технички прегледи...) .
Запослени се недовољно стручно усавршавају због недостатка материјалних
средстава за те намене. Новостечена знања кроз семинаре преносе колегама у оквиру
интерног стручног усавршаваа и примењују у настави. 75% наставника се изјаснило да
примењују новостечена знања у областима у којима су се усавршавали.
Школа у своје активности не укључује волонтере.

ЗАКЉУЧАК:
Анализа стандарда и индикатора за ову област показује да од укупно 19 индикатора 9
је на изузетном нивоу
Школа располаже адекватним људским и материјално-техничким ресурсима.У складу са
финансијским могућностима ради на побољшању истих. Анализа указује да се запослени
стручно усавршавају али недовољно, што треба унапредити.
План за побољшање:







Укњижење школске имовине (наставак започетог процеса)
Изградња фискултурне сале
Набавка аутомобила за обуку вожње
Опремање школске радионице потребним наставним средствима и алатом
Опремање школе новим намештајем ( набавка клупа и столица)
Унапређивање стручног усавршавања запослених

ЗАКЉУЧАК:
Анализом резултата самовредновања свих седам кључних области квалитета, а на
основу стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа, можемо констатовати да
је Школа на трећем (3) нивоу остварености у свим вреднованим областима.
Доминирају јаке стране али постоје и слабости. Континуираном реализацијом планираних
активности треба их отклонити. Школа ће Школским развојним планом то и предвидети
да бисмо били још успешнији.
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