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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел.бр.
Датум: 13.9.2019. године
Ћ  У  П  Р  И  Ј  А

На основу  члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања (Закон је
објављен у «Службеном гласнику РС», бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закони и 10/2019),
Статута Техничке школе у Ћуприји, школског програма, развојног плана, наставних
планова и програма, Школски одбор на својој седници одржаној  13.септембра 2019.
године је донео

О  Д  Л  У  К  У

Усваја сеИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ШКОЛЕ за школску 2018/2019. годину без примедби

Председник Школског одбора:

__________________________
Драгана Васиљевић, проф.
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Уводни деo

У школској 2018/2019. години у првом разреду Техничке школе уписано је
укупно 3 одељења. Два одељења су у области рада САОБРАЋАЈ: Техничар друмског
саобраћаја и Техничар унутрашњег транспорта и једно одељење у области рада
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА: Бравар заваривач и Механичар моторних возила
(комбиновано) са елементима дуалног образовања. Школа на почетку школске године
има 12 одељења са бројем ученика 297. Од следеће школске године, почиње да важи
Закон о дуалном образовању.

Материјално–техничка основа рада

У школској 2018/2019. години у школи је одрађено доста послова како би се
побољшао квалитет нставе и услови за живот и рад ученика и запослених.

Поред текућих поправки и одржавања у школској 2018/2019. је урађено и:

– Урађена је рампа за практичну наставу обуке вожње и полагање за Б
категорију средствима донације запослених и фирми Зенит (арматура),
Холцим (1 тона цемента) и 12 кубика песка фирме Петковић;

– Завршен је процес легализације и укњижења објеката;
– Промењен је улазни портал на предњем делу школе;
– Урађен је енергетски пасош школе;
– Урађен је пројекат за реконструкцију крова (изградња крова на равном

делу зграде)
– Уређен је саобраћајни кабинет (окречена учионица број 5, изведена нова

инсталација, постављене нове завесе);
– Стигла је опрема за саобраћајни кабинет (донација средстава МПНиТР

којима је купљена опрема у виду 13 рачунара, паметне табле, телевизора,
камера);

– Разведена инсталација за Интернет мрежу на подручју целе школе (wi-fi)
– донација фирме Алтус, Београд;

– Стигла су два таблет рачунара, донација фирме Елмед д.о.о. из Темерина.
– Стигло је пет рачунара (донација МПНиТР)

Кадровски услови

У школској 2018/2019. години у школи је дошло  до следећих промена у
кадровској структури запослених и то:

Антић Милош, наставник верске наставе, примљен у радни однос од 1.9.2018.
године до 31.8.2019. године.
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Пошарац Милијана, наставник саобраћајне групе предмета, ради замене стално
запосленог Петровић Ненада (породиљско одсуство) од 12.9.2018. године до
21.11.2018. године.

Нисић Марко, наставник математике, примљен у радни однос на 67% ради
замене стално запосленог Тодоровић Миладина (по основу боловања) од 1.9.2018.
године до 28.9.2018. године.

Томић Наташа, чистачица, примљена у радни однос ради замене стално
запослене Лепосаве Ристић (по основу боловања) од 3.9.2018. године до 28.9.2018.
године.

Милојковић Наташа, професор хемије, примљена у радни однос ради замене
стално запослене Илић Пантић Ане (по основу боловања) од 22.12.2018. године до
31.1.2019. године.

Рајић Александар, професор саобраћајне групе предмета, примљен у радни
однос ради замене стално запослене Слађане Вељковић (трудничко боловање) од
26.9.2018. године до 31.8.2019. године.

Савић Снежана, чистачица, примљена у радни однос ради замене стално
запослене Леле Стошић (неплаћено одсуство) од 10.12.2018. године до 10.3.2019.
године.

Милић Снежана, чистачица, примљена у радни однос ради замене стално
запослене Ристић Лепосаве (ради одласка у пензију) од 15.10.2018. године до 31.8.2019.
године.

Павловић Јелена, професор социологије, примљена у радни однос ради замене
стално запосленог Јовановић Слободана (преузимање) од 27.2.2019. године до
31.8.2019. године.

Спасојевић Драгана, професор биологије, примљена у радни однос ради замене
стално запосленог Срђана Стојановића (боловање преко 30 дана) од 25.2.2019. године
до 28.6.2019. године.

Михајловић Ђикић Катарина, дипломирани правник, ради замене стало
запослене Љиљане Стојковић (преузимање) од 15.3.2019. године до 31.8.2019. године.

Стевановић Србољуб, професор машинске групе предмета, ради замене стално
запосленог Јелић Милана (неплаћено одсуство) од 27.3.2019. одине до 10.7.2019.
године.

Антић Марко, професор српског језика и књижевности, ради замене стално
запосленог Антић Радета (боловање) од 1.9.2018. године до 16.11.2018. године и од
1.4.2019. године до 3.5.2019. године.

Ђикић Милан, инструктор вожње, ради замене стално запосленог Станка
Томића (одлазак у пензију) од 15.5.2019. године до 21.6.2019. године.
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Ученици

Структура одељења

Кретање броја ученика у току првог полугодишта школске 2018/2019.
године

На почетку школске године уписано је 287ученика 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.
Један од разлога исписивања ученика је и нередовно похађање наставе, као и
недисциплина ученика.

Одељење

Уписано
на

почетку
школске
године

Накнадно
уписано,

прешли из
других

одељења
или других

школа

Исписано,
прешли у

друга
одељења,

променили
статус

Искључено

стање на
почетку

Број уч. на
крају шк.

год.
М Ж

I 1 - ТДС 30 5 2 0 17 13 33

I 2 - ТУТ 28 5 7 0 16 12 26

I 3 – Б-З/ ММВ 24 5 7 0 22 2 21

Укупно 82 15 16 0 55 27 80

II 1 - ТДС 21 1 0 0 12 9 22

II 2 - ТУТ 26 0 3 0 16 10 23

II 3 - БЗ 14 1 2 0 14 0 13

Укупно 61 2 5 0 42 19 58

III 1 - ТДС 30 0 0 0 18 12 30

III 2 - ТДС 22 0 1 0 13 9 21

III 3 - ВМВ 21 0 1 0 12 3 20

Укупно 73 0 2 0 43 24 71

IV 1 - ТДС 24 0 1 0 16 9 23

IV2 - ТДС 24 0 0 0 17 7 24

IV 3 - ТУТ 23 0 0 0 17 6 23
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Укупно 71 0 1 0 50 22 70

СВЕГА 287 17 24 0 190 92 280

На ванредно школовање су прешли ( променили су статус са редовног
на ванредно школовање ):

1. Мијовић Милица 4/1 ( ТДС )
2. Грујић Немања 1/3 ( ММВ на АМ )
3. Димитријевић Јована 3/2 ( ТУТ )

Ученици који су се уписали а нису били нигде распоређени:

1. Алитовић Миливоје у 1/3 ( ММВ )
2. Шабановић Љубица у 1/3 ( ММВ )

Ученици који су били распоређени у нашу школу, а нису се уписали:

1. Марковић Габријела  1/2 ( ТУТ )
2. Реџић Ђорђе  1/3 ( БЗ )

Ученици који су прешли из других школа:

1. Милић Никола 1/1 ( ТДС )
2. Станковић Ђорђе 1/1 ( ТДС )
3. Васић Стефан 1/1 ( ТДС )
4. Петровић Михајло 1/1 ( ТДС )
5. Стоиљковић Немања 1/2 ( ТУТ )
6. Јанковић Анастасија 1/2 ( ТУТ )
7. Васић Игор 1/2 ( ТУТ )
8. Алексић Андрија 1/2 ( ТУТ )
9. Перић Милош 2/3 ( БЗ )
10. Судимац Анђела 2/1 ( ТДС )
11. Дедић Анабела 1/2 ( ТУТ )
12. Милојевић Немања 1/3 ( ММВ )
13. Јолић Андријана 1/2 ( ТУТ ) – друго полугодиште
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Ученици који су се исписали у току школске године су:

1. Станојловић Теодора 1/1 ( ТДС )
2. Филић Немања 1/2 ( ТУТ )
3. Станковић Вељко 1/2 ( ТУТ )
4. Радивојевић Вељко 1/3 ( ММВ )
5. Стефановић Милан – поновац 1/3 ( БЗ )
6. Алексић Драган 1/3 ( БЗ )
7. Јевтић Кристина 1/2 ( ТУТ )
8. Димитријевић Андрија 1/2 ( ТУТ )
9. Шабановић Љубица 1/3 ( ММВ )
10. Миленковић Младен 1/1 ( ТДС )
11. Асановић Радмила 2/2 ( ТУТ )
12. Митић Ђорђе 1/3 ( ММВ )
13. Вишњић Немања 2/3 ( БЗ )
14. Пајкић Алекса 2/3 ( БЗ )
15. Мијаиловић Марта 3/3 ( ВМВ )
16. Дедић Анабела 1/2 ( ТУТ )
17. Димитров Сандра 2/2 ( ТУТ ) – друго полугодиште
18. Васић Урош 2/2 ( ТУТ ) – друго полугодиште

Ученици који су променили образовни профил - прешли из одељења у
одељење:

1. Костић Драган из 1/2 у 1/3 ( ТУТ у ММВ )
2. Крстић Никола 1/3 ( БЗ у ММВ )
3. Николић Александар из 1/2 у 1/1 ( ТУТ у ТДС )

Ученици који су се уписали у школу након завршетка наставне године
( поновци из других школа, условно уписани – траба да положе

разлику испита ):

1. Динчић Петар у 3/3 школске 2019/2020. године као поновац из Гимназије у
Ћуприји ( Бравар – Заваривач ) и треба да положи разлику испита.

2. Васић Стефан у 2/3 школске 2019/2020. године као поновац ( исписао се па се
поново уписао и променио образовни профил – био је Техничар унутрашњег
транспорта, а сада је Механичар моторних возила ) и треба да положи разлику
испита.

3. Јовановић ( Горан ) Лазар 2/3 школске 2019/2020. године као поновац из
Гимназије у Ћуприји за образовни профил Механичар моторних возила и треба
да положи разлику испита.
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Ученици који су подигли документа након завршетка наставне године
због пресељења, одласка у иностранство и сл:

1. Аћимовић Илија био је 1/1 одељење шкколске 2018/2019. године

Организација рада школе

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

ЛЕТОПИС ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ:

3.9.2018. године
Првог радног дана школске 2018/2019. године часови су трајали по 30 минута
због штрајка упозорења просветних радника.

10.9.2018. године
У периоду од 935до 955h ( за време великог одмора ) одржана је продаја половних
уџбеника у школи и започета је акција „ Поклони – позајми“ коју је осмислила
наставник електро – групе предмета, Снежана Бранковић, а која ће трајати целе
године. Купљен је ауто за обуку ученика Б – категорије марке „FORD KA“и
додељен је инструктору вожње: Славиши Милановићу.
Наставник физике у пензији, Миодраг Митровић је умро.

11.9. 2018. године
Часови су били скраћени и трајали су по 30 минута, због штрајка просветних
радника.

17.9. до 21. 9.2018. године
Одељење 3/3 ( ВМВ ) имало је ПСП у школи ( практична настава у блоку ) и у
том периоду нису имали редовну наставу.

19.9.2018. године
Часови су били скраћени и трајали су по 30 минута, због штрајка просветних
радника.

21.9.2018. године
Школу су посетили чланови Спортског савеза Ћуприје који су донирали лопте.

24.9. до 27.9.2018. године
Одељење 3/2 ( ТУТ ) имало је ПСП у школи ( практична нсатава у блоку ) и у
том периоду нису имали редовну наставу.
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Од понедељка, 24.9.2018. године, часови су били скраћени на 30 минута због
штрајка просветних радника.

3.9. до 8.10.2018. године
Часови физичког васпитања одржавани су у школском дворишту.

8.10.2018.године
Обустављен је штрајк просветних радника и нормализован је процес наставе.

9.10.2018. године
Часови физичког васпитања одржавани су у „Соколском дому“.

18.10.2018. године
У Високој медицинској школи са почетком у 10 h одржано је предавање у вези
превенције наркоманије. Предавању су присуствовала по два ученика сваког
одељења у пратњи стручног сарадника - школског психолога, Слободанке Илић.
Истог дана одржан је систематски преглед зуба ученика првог разреда од 8 h у
просторији за пријем родитеља у школи.

29.10.2018. године
Организовано је добровољно давање крви у организацији Црвеног крста и то од
8 до 11 h у Гимназији, а од 12 до 15 h у Медицинској школи.

30.10.2018. године
Одржано је окружно такмичење у атлетици у Ћуприји, а ученике наше школе
водио је наставник физичког васпитања, Милосав Манојловић.
Постигнути су следећи резултати:

a. I место у конкуренцији мушких екипа;
b. I место у конкуренцији мушкараца на 100 m освојио је ученик 3/1

одељења, Савић Михајло;
c. I место у конкуренцији мушкараца на 400 m својио је ученик 2/1

одељења, Милановић Срећко;
d. I место у конкуренцији мушкараца у скоку у вис освојио је ученик 3/1

одељења, Рајић Урош;
e. I место у конкуренцији жена на 400 m освојила је ученица 2/1 одељења,

Марковић Анђела.

02.11.2018. године
У Установи кулуре са почетком у 18 h одржана је промоција књиге „Путопис од
Ћуприје до Скадра“ аутора Борислава Д. Џелатовића поводом обележавања 100
година ослобођења Ћуприје у Великом рату ( I светском рату ). Ученици и
наставници школе су присуствовали овом догађају ( по свом избору ).

08.11.2018. године
У организацији наше школе организована је посета Суботишту са циљем
учествовања ученика који имају пробну возачку дозволу симулацијама вожње,
тј. организацији „НАВАК“. Ученике су водили директор школе: Маја Манић,
наставник саобраћајне групе предмета: Дејан Ђорђевић и инструктори вожње:
Гвозден Дицић и Славиша Милановић. Ученици су добили сертфикате о учешћу
на симулацијма.
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12.11.2018. године
Нерадни ( ненаставни ) дан према календару образовно – васпитног рада
средњих школа за школску 2018/2019. годину Министарства просвете Р. Србије
– државни празник.

16.11.2018. године
У организацији Ученичког парламента наше школе започета је акција
прикупљања новца за операцију Рамић Кристине из Бољевца ( тумор мозга ), а
која треба да се обави у Турској. Акцији су се прикључили и Ученички
парламенти гимназије и медицинске школе. Планиран је и хуманитарни турнир
у фудбалу у СЦ „Ада“ у Ћуприји ( средње школе ) за среду, 21.11.2018. године,
на коме ће моћи да се донира новац за оболелу девојку.

19. и 20.11.2018. године
Организован је систематски преглед ученика првог разреда који имају картон у
Школском диспанзеру Дома здравља у Ћуприји. Др Мимица Миленковић и др
Мелита Глигоријевић радиле су од 8 до 12 h, а др Виолета Тодоровић и др
Љиљана Антонијевић радиле су од 14 до 18 h.

21. и 22.11.2018. године
Организован је систематски преглед ученика трећег разреда који имају картон у
Школском диспанзеру Дома здравља у Ћуприји. Др Мимица Миленковић и др
Мелита Глигоријевић радиле су од 8 до 12 h, а др Виолета Тодоровић и др
Љиљана Антонијевић радиле су од 14 до 18 h.

22.11.2018. године
Ристић Лепосава, запослена на радном месту чистачице у школи је отишла у
пензију.

29.11.2018. године
Први час по распореду часова није одржан због штрајка просветних радника.
Мушка екипа наше школе освојила је треће место на општинском такмичењу
средњих школа у рукомету.

30.11.2018. године
У Високој медицинској школи са почетком у 1130 h одржано је предавање о
СИДИ. Предавању су присуствовала по два ученика из сваког одељења.

03. – 12.12.2018. године
Урађен је део полигона са нагибом ( рампа ) у школском дворишту.

07.12.2018. године
Започета је акција прикупљања новца за куповину апарата за дисање за
Станковић Дејана, оца ученика 4/1 одељења, Станковић Марка.

10.12.2018. године
Наставници који су се изјаснили за штрајк синдиката просветних радника
радили су према распореду звоњења на 30 минута, а они који нису радили су
према распореду часова на 45 минута.
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18.12.2018. године
За време 7. часа, тј. од 1320 до 1405 h одељењима 3/1, 3/2 и 3/3 одржано је
предавање под називом „Заштита репродуктивног здравља младих (
контрацепција, полно преносиве болести... )“ које је било организовано у оквиру
програма здравствене превенције, а у складу са пројектом општине Ћуприја.
За време 8. часа, тј. од 1410 до 1455 h исто предавање одржано је одељењима 4/1,
4/2 и 4/3.

19.12.2018. године
За време 7. часа, тј. од 1320 до 1405 h одељењима 1/1, 1/2 и 1/3 одржано је
предавање под називом „Заштита репродуктивног здравља младих (
контрацепција, полно преносиве болести... )“ које је било организовано у оквиру
програма здравствене превенције, а у складу са пројектом општине Ћуприја.
За време 8. часа, тј. од 1410 до 1455 h исто предавање одржано је одељењима 2/1,
2/2 и 2/3.

22.12.2018. године
Замењена су улазна врата школе.

26.12.2018. године
У школи је за децу радника организована подела новогодишњих пакетића.

28.12.2018. године
Последњи наставни дан у 2018. години и радило се према распореду звоњења на
30 минута.

09.01.2019. године
Први наставни дан у 2019. години и радило се према распореду часова за
понедељак.

18.01.2019. године
Мушка и женска екипа наше школе освојиле су треће место на општинском
такмичењу у одбојци.

25.01.2019. године
У холу школе на спрату, са почетком у 1230 h одржана је приредба поводом
прославе школске славе, Св. Саве. Ученици су рецитовали, певали и прочитан је
кратак текст о животу и раду Св. Саве. Приредбу је красила изложба ликовних
радова на тему свеца. Организатори приредбе су: Снежана Бранковић, наставник
електро групе предмета и библиотекар у школи; Андреа Живић, наставник
српског језика и књижевности и беблиотекар у школи; Саша Марковић,
наставник музичког васпитања у школи. Дејан Симић, наставник физике и
рачунарства и информатике у школи помогао је око постављања видео – бима;
Александар Вујновић, наставник ликовне културе у школи је у сарадњи са
Антић Милошем, наставником верске наставе организовао израду ликовних
радова и њихово постављање. Марко Јаковљевић, наставник саобраћајне групе
предмета је снимао и фотографисао догађај и организовао професионалног
сниматеља овог догађаја.
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27.01.2019. године
У школи је свечано прослављена школска слава Свети Сава. Колачар је била
Слободанка Илић, школски психолог – стручни сарадник. Овом приликом је
уручен поклон од колектива Техничке школе ( новац ) чистачици која је
новембра месеца отишла у пензију, Лепосави Ристић.

28.01.2019. године
Започета је хуманитарна акција прикупљања новчаних средстава за помоћ
ученику 4/3 одељења, Зекири Жељку, коме је несрећним околностима изгорео
дом у коме је живео. Кутије за добровољни прилог биле су постављене на
видним местима и у зборници.

31.01.2019. године
Радило се према распореду часова за петак и часови су трајали по 30 минута.
Одржани су родитељски састанци.

01.02.2019. године
Зимски распуст је трајао у периоду од 01.02.2019. године до 22.02.2019. године
уместо до 15.02.2019. године. Одлуком владе Р. Србије продужен је за још једну
седмицу, због епидемије грипа.

12.02.2019. године
Ученици који живе на територији општине Јагодина имали су систематски
преглед у Школском диспанзеру Дома здравља у Јагодини и то: ученици првог
разреда од 730, а ученици трећег разреда од 11h.

15.02.2019. године
Нерадни дан према календару Министарства просвете Р. Србије – Државни
празник.

25.02.2019. године
Први радни дан у другом полугодишту.

01.3.2019. године
Усвојен је распоред надокнаде часова за седмицу за коју је продужен зимски
распуст због епидемије грипа и послат је Школској управи. Часови ће бити
надокнађени на следећи начин: понедељак и петак ће бити надокнађени према
посебном распореду часова ( пречас, допунски часови ); а уторак, среда и
четвртак биће надокнађени радним суботама ( уторак – 23.3.2019. године; среда
– 06.4.2019. године; четвртак – 11.5.2019. године ).

07.3.2019. године
Одржано је општинско такмичење ученика средњих школа у кошарци ( мушка
конкуренција ) у СЦ „Ада“ у Ћуприји, а екипа наше школе освојила је треће
место. Екипу су чинили:

4. Урош Јевтић 1/1
5. Милош Стојановић 1/1
6. Милан Рајић 1/2
7. Немања Стојиљковић 1/2
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8. Урош Колев 2/3
9. Душан Ђорђевић 3/1
10. Урош Рајић 3/1
11. Никола Томић 4/1
12. Петар Кнежевић 4/1
13. Александар Пешут 4/2
14. Стефан Ковачевић 4/2
15. Жељко Зекири 4/3
Ученике је водио наставник физичког васпитања, Милосав Манојловић.

11.3.2019. године
У Високој медицинској школи у Ћуприји одржана је трибина фондације „Тијана
Јурић“ под називом „Украдена безбедност“. Трибину је држао Игор Јурић и
говорио је о педофилији, насиљу на интернету, трговини људима. Трибина за
ученике одржана је у 1430, а за родитеље у 16 h.

14. и 15.3.2019. године
У СЦ „Ада“ у Ћуприји одржан је VII регионални сајам образовања – „НОУ –
ФЕСТ“ на коме су ученици и наставници наше школе презентовали образовне
профиле које школујемо и на коме су ученици могли да се информишу о
могућностима даљег школовања на вишим, високим школама и факултетима.
Секретар школе, Љиљана Стојковић, прешла ја да ради у ОШ „ 13. октобар“ у
Ћуприји и последњи радни дан у нашој школи био је четвртак, 14.3.2019.
године.

16.3.2019. године
У Гимназији у Јагодини одржано је окружно такмичење ученика средњих школа
из енглеског језика. Нашу школу су представљали Никола Томић, Петар
Кнежевић и Петар Стевановић ( ученици 4/1 одељења – ТДС ). На такмичење их
је водила наставник енглеског језика, Драгана Васиљевић.

23.3.2019. године
У сарадњи са Канцеларијом за младе општине Ћуприја одржана је обука о
финансијској писмености ученика. Обука је одржана у школи, а присуствовала
су по два ученика сваког одељења. Теме су биле: Предузетништво; Израда
бизнис – плана; Управљање финансијама. Субота је била радна – наставна и
радило се према распореду часова за уторак. Одржано је општинско такмичење
у стрељаштву. Милошевић Александар, ученик 4/3 одељења освојио је I место –
појединачно, а Динић Сања, ученица 4/3 одељења освојила је II место –
појединачно.

27.3.2019. године
Наставник машинске групе предмета, Алексић Драгољуб је отишао у пензију.
Уместо њега је дошао Стевановић Славољуб ткђ. наставник машинске групе
предмета.

28.3.2019. године
Организована је посета Сајму аутомобила у Београду. Ученике су на сајам
водили наставници: Дејан Младеновић ( стручни вођа ), Иван Грујић, Марко
Јаковљевић и Борко Милић.



14

01.4.2019. године
На школском полигону су одржане симулације па ученици 3/1 нису ишли на
праксу у предузећа.

05. до 07.4.2019. године
У Врању је одржано XXVI Републичко такмичење саобраћајних школа. Ученике
су на такмичење водили: Маја Манић ( директор школе ); Дејан Младеновић,
Иван Грујић и Бојан Стојковић ( наставници саобраћајне групе предмета );
Гвозден Дицић ( инструктор ). Нашу школу су представљали ученици: Матић
Милица, Ловрић Ђорђе, Јовковић Младени и Стојановић Ђовани – ученици 4/1 (
ТДС ); Миленковић Давид и Станојевић Никола – ученици 3/3 ( ВМВ ).
Ученици наше школе: Ловрић Ђорђе и Јовковић Младен ( ученици 4/1 одељења:
Техничар друмаског саобраћаја ) су освојили I место за Б – категорију ( екипно ),
док је Ловрић Ђорђе освојио II место за Б – категорију ( појединачно ).

05.4.2019. године
У школу је стигао допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја
да је наша школа добила 1.800.000,00 динара од истог министарства за
реализацију пројекта опремања саобраћајног кабинета. Следећи корак је
достављање неопходне документације и покретање јавне набавке. Пројекат је
осмислила Соња Керкез, наставник саобраћајне групе предмета која је нагласила
да није радила спецификацију за набавку..

06.4.2019. године
Субота је била радна – наставна и радило се према распореду часова за среду.

10.4.2019. године
Мушка екипа наше школе је освојила III место на међуокружном првенству у
атлетици одржаном у Смедеревској Паланци. Ученике је на првенство водио
наставник физичког васпитања, Манојловић Милосав. Ученик 2/1 одељења,
Милановић Срећко освојио је I место у мушкој конкуренцији.

11.4.2019. године
На седници Наставничког већа прочитан је распоред извлачења тема за
матурски и завршни испит по одељењима који ће се одржати у школи 17. и
18.4.2019. године пред наставницима саобраћајне групе предмета ( комисијом ).
Наставници су обавештени де је прослава матурске вечери заказана за суботу,
08.6.2019. године, а одржаће се у ресорану „ЗАР“ у Ћуприји са почетком у 1930 h.
Одељењске старешине су задужене за све око прославе матурске вечери ( списак
позваних насавника,  сакупљање новца за прославу ( по 1.900,00 динара са
музиком ), формирање списка заинтересованих, као и сакупљање новца за
фотографије, ДВД ( 149,00 динара ), табло ( 599,00 динара ), списак гратис -
места за ученике и сл. ).
Чланови Наставничког већа су обавештени да је стигао допис Министарства
просвете, науке и технолошког развоја да нема радних субота, па ће се четвртак
и петак одрадити према посебном распореду часова, а сваки наставник ће се за
надокнаду договарати са одељењем.
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12.4.2019. године
У Црвеном крсту у Ћуприји организовано је добровољно давање крви у периоду
од 9 до 14 h.

15. до 19.4.2019. године
Тим за промоцију школе се састао у понедељак, 15.4.2019. године да би
направио распоред обиласка основних школа, најкасније до 17.4.2019. године.
Свако ко буде ишао на промоцију сопственим возилом моћиће да сипа гориво о
трошку школе.
Ученици 2/1 одељења ( Техничар друмског саобраћаја ) имали су часове ПСП-а
у школи. Једној групи је часове држао Дејан Младеновић, а другој Соња Керкез
( наставници саобраћајне групе предмета ).

17. и 18.4.2019. године
Извлачење тема за завршни и матурски испит одржано је пред комисијом ( у
школи ) и то:

f. 3/3 одељење ( ВМВ ) у среду, 17.4.2019. године од 10 h;
g. 4/3 одељење ( ТУТ ) у среду, 17.4.2019. године од 1130 h;
h. 4/1 и 4/2 одељење ( ТДС ) у четвртак, 18.4.2019. године од 13 30 h.

18. 4.2019. године
Ученик 2/1 одељења ( ТДС ), Милановић Срећко освојио је I  место на
републичком такмичењу у атлетици одржаном у Сремској Каменици. На
такмичење га је водио наставник физичког васпитања, Манојловић Милосав.

23.4.2019. године
Ученици завршних одељења – матуранти посетили су Крагујевац, тј.
присуствовали су традиционалној манифестацији „Дан отворених врата“.
Превоз је био бесплатан, а водили су их наставници саобраћајне групе предмета:
Дејан  Младеновић и Бојан Стојковић.
У школи је организована обавезна обука свих запослених везана за руковање
противпожарним апаратима која се врши сваке три године

24.4.2019. године
Матуранти – ученици завршних одељења су на Пасуљанским ливадама имали
војну обуку коју је организовало Министарство одбране преко наше општине.
Превоз је организовала средња медицинска школа, а ученике су водиле
одељењске старешине.

25.4.2019. године
Због приредбе поводом предстојећих празника ( у сусрет пролећу ) часови су
били скраћени на 30 минута. Приредба је одржана у холу школе у 1230 h, а
организатори су били Андреа Живић Ерор ( наставник српског језика и
књижевности и библиотекар ), Снежана Бранковић ( наставник електро групе
предмета и библиотекар ) уз подршку и помоћ Дејана Симића ( наставника
физике и информатике ) и Марка Јаковљевића ( наставника саобраћајне групе
предмета ).

25.4. до 03.5.2019. године
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Пролећни распуст. Наставни дани су били уторак, 30.4.2019. године и петак,
03.5.2019. године.

09. до 11.5.2019. године
У Новом Саду 10. и 11.5.2019. године одржано је републичко такмичење
ученика машинских школа ( подручја рада ), тј. ученика образовног профила
Бравар – заваривач. Нашу школу су представљали ученици: Васковић Лазар,
Милорадовић Игор и  Колев Урош  ( ученици 2/3 одељења ). На такмичење их је
водио наставник машинске групе предмета, Стевановић Србољуб. Освојили су
7. место од 7 такмичара ( Игор Милорадовић ), 5. место од 15 такмичара ( Лазар
Васковић ) и 7. место од 16 такмичара ( Урош Колев ).

09.5.2019. године
За ученике завршних одељења ( 3/3, 4/1, 4/2 и 4/3 ) а у сарадњи са полицијском
станицом Ћуприја и у оквиру пројекта МУП – а Србије „Матура 2019“ од 1230 h
у мулимедијалној учионици одржаће се:

i. радионица „Како безбедно прославити матуру ?“ и
j. предавања: „Превенција злупотребе алкохола и дрога“; „Превенција

недоличног и насилног понашања“; „Ризици и последице непоштовања
правила и прописа у саобраћају“.

10.5.2019. године
Одржан је крос.

14.5.2019. године
Ученици наше школе: Урошевић Анђела – 1/1, Јанковић Анастасија – 1/2, Ракић

Александра – 1/2, Милојевић Немања – 1/3, Стојановић Лазар – 2/2, Јурић Никола – 2/2,
Милосављевић Вељко – 2/3, Ивановић Војин – 3/1, Илић Данијел – 3/1, Николић
Никола – 3/1, Адамовић Стефан – 3/2, Станојевић Никола – 3/3, Динић Немања – 3/3,
Јовановић Давид – 4/1 и Лазовић Лазар – 4/1 су од 12 h присуствовали  „Дану
отворених врата“ ПС у Ћуприји.

Станко Томић, инструктор је отишао у пензију. На његово место је дошао Милан
Ђикић.

Истакнут је распоред ( 08.5.2019. године ) до када ће трајати теоријска настава за
ученике завршних одељења и то:
3/3 – Возач моторних возила до 24.5.2019. године;
4/1 – Техничар друмског саобраћаја до 24.5.2019. године + 2 седмице практична
настава
( до 07.6.2019. године );
4/2 – Техничар друмског саобраћаја до 17.5.2019. године + 2 седмице практична
настава
( до 31.5.2019. године );
4/3 – Техничар унутрашњег транспорта до 24.5.2019. године + 2 седмице
практичнанастава ( до 07.6.2019. године ).

Разредни испити ( уколико их има ) биће одржани у периоду од 27. до 31.5.2019.
године. Полагање матурских и завршних испита биће одржано у периоду од 10. до
14.6.2019. године.

31.5.2019. године
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Матуранти школске 2018/2019. године прославили су крај школовања у школском
дворишту и са својим одељењским старешинама.

08.6.2019. године
Прослава матурске вечери одржана је у ресторану „ЗАР“ у Ћуприји од 1930, а окупљање
је било на градском тргу од 18 h.

10.6.2019. године
Матуранти су полагали српски језик и књижевност, а ученици 3/3 одељења ( ВМВ ) су
полагали возачки испит за Ц – категорију.

11.6.2019. године
Матурнти су полагали изборне предмете ( шпедиција, интегрални транспорт – 4/1 и 4/2
– ТДС ) као и завршни испит – 3/3 ( ВМВ ).

12.6.2019. године
Матурнти су полагали изборне предмете ( складишта – 4/3 ( ТУТ ); гараже, сервиси и
паркиралишта – 4/2 ( ТДС ) и основи путева и улица – 4/2 ( ТУТ )).

13.6.2019. године
Матурнти су полагали матурски испит – одбрана матурског рада ( мотори и моторна
возила, безбедност саобраћаја – 4/1 ( ТДС );  организација превоза и мотори и моторна
возила – 4/2 ( ТДС )).

14.6.2019. године
Матурнти су полагали матурски испит – одбрана матурског рада ( 4/3 ( ТУТ );
регулисање саобраћаја – 4/1 и 4/2 ( ТДС ); гараже, сервиси и паркиралишта – 4/1 ( ТДС
); организација саобраћаја – 4/1 ( ТДС )).

17. 19. и 20.6.2019. године
Ученици 2/1 ( ТДС ) и 2/2 ( ТУТ ) одељења имали су практичну наставу у блоку – прву
помоћ коју су држали др Ивица Јоцић и др Ана Адамовић према следећем распореду:

k. 2/1 одељење ( прва група ) 17. и 19.6.2019. године од 9 h ( 2*5= 10 часова
)

l. 2/2 одељење ( прва група ) 19.6.2019. од 14 h и 20.6.2019. године од 9 h
( 2*5= 10 часова )
m. 2/1 и 2/2 ( друга група ) 17. и 20.6.2019. године од 14 h ( 2*5= 10 часова )

18.6.2019. године
Ученици 2/1 ( ТДС ) и 2/2 ( ТУТ ) одељења имали су практичну наставу у блоку –
обишли су аутобуску станицу „Еuro – lin“ у Параћину ( од 8 и од 11 часова у две групе
). Водио их је наставник практичне наставе саобраћајне струке, Рајић Александар.

21.6.2019. године
Ученицима 2/1 ( ТДС ) одељења који су одслушали 30 часова ПСП- а и имају важеће
личне карте организовано је полагање тестова за Б – категорију и то:

n. првој групи од 9 h ( комисија: Ненад Петровић и Дејан Ђорђевић );
o. другој групи од 11 h ( комисија: Иван Грујић и Миладин Павловић ).

20. и 21.6.2019. године



18

Органозовано је полагање поправних испита за матуранте. Одржан је разредни испит из
немачког језика.

27.6.2019. године
Организовано је полагање возачког испита за Ц – категорију ученицима 3/3 одељења
( образовни профил: Возач моторних возила ).

28.6.2019. године
Одржани су родитељски састанци за ученике незавршних одељења, подељена су им
сведочанства, потврде о одслушаној првој помоћи ученицима 2/1 и 2/2 одељења и друге
потврде по потреби и ученици су се уписали у наредни разред.

1. до 9.7.2019. године
Наставници: Дејан Младеновић, Бојан Стојковић, Иван Грујић и Владан Костић
припремали су учионицу бр. 5 ( малтерисали, глетовали, кречили, извлачили
инсталацију...) да буде саобраћајни кабинет.

8.7.2019. године
Ученицима 3/3 одељења ( ВМВ ) организовано је полагање возачког испита за Ц –
категорију.

8. и 9.7.2019. године
Први уписни круг – упис ученика у први разред школске 2019/20120. године на основу
спискова Министарства просвете.

11.7.2019. године
Организован је упис ученика у први разред школске 2019/2020. године – други уписни
круг.

1. до 9.8.2019. године
Ученици су пријављивали полагање поправних, завршних и матурских испита.

14. до 19.8.2019. године
Ученици су имали припремну наставу пред полагање поправних испита.

20. до 23.8.2019. године
Ученици су полагали поправне испите.

20. до 22.8.2019. године
Организовано је полагање завршног и матурског испита ( српски језик и књижевност,
изборни предмет, матурски практичан рад ).

30.8.2019. године
Верификован је успех ученика после полагања поправних и матурских испита.
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Реализација наставе

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Одељење Обавезна настава Изборна настава Час одељенског
старешине

Реализовано Није Реализован Није Реализованo Није
I1 1429 18 74 2 35 2
I2 1199 22 74 2 37 0
I3 1352 13 70 3 35 0

Укупно I 3980 53 218 7 107 2
II1 1102 17 68 2 35 0
II2 1358 0 68 2 35 0
II3 1379 11 68 2 35 0

Укупно II 3839 28 204 14 102 0
III1 1070 15 70 2 34 1
III2 1265 8 69 1 35 0
III3 1107 14 70 4 32 0

Укупно III 3442 37 209 7 101 1
IV1 989 2 64 0 32 0
IV2 958 7 62 2 28 4
IV3 956 6 64 0 32 0

Укупно IV 2903 15 190 2 92 4
Свега 14164 133 821 91 402 7

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

Р.б. Наставни
предмет Наставник Број

ученика

Одржа
но

часова
1. Математика Ђорђевић Сузана 10 9

2. Организација
превоза Миладин Павловић 36 17

3. Организација
превоза робе Миладин Павловић 6 30

4.

Одржавање
средстава
унутрашњег
транспорта

Грујић Иван 11 2

5. Безбедност
саобраћаја Керкез Соња 8 4

5. Познавање Керкез Соња 12 14
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саобраћајних
правила и
прописа

6. Физика Симић Дејан 36 15
7. Географија Даниела Пантић 6

8. Машински
елементи Стојковић Бојан 15 7

9. Моторна возила Стојковић Бојан 10 7

10.

Познавање
саобраћајних
правила и
прописа

Младеновић Дејан 2 20

11. Хемија Илић Пантић Ана 1 2

12. Мотори и
моторна возила Петровић Ненад 1 3

13. Механика Костић Владан 5 12
Машински
елементи Костић Владан 1 12

14. Српски језик и
књижевност Живић Ерор Андреа 11 6

15.
Економика и
организација
саобраћаја

Иветић Јелена 13 6

18. Математика Тодоровић Миладин 11 6
19. Географија Пантић Даниела 9 6

20. Технологија
материјала Керкез Соња 4

21. Интегрални
транспорт Керкез Соња 8

22. Математика Станисављевић Владан 33

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

Р.б. Наставни
предмет Наставник Број

ученика

Одржа
но

часова
1. Енглески језик Васиљевић Драгана 4 13
2. Енглески језик Милић Борко 4 2
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

(за поправне, матурске, завршне и разредне испите)

Р.б. Наставни
предмет Наставник Број

ученика
Одржано

часова
1. Немачки језик Зорица Јончић 1 7
2. Географија Пантић Даниела 1 6

3. Мотори и
моторна возила Петровић Ненад 10 5

4. Регулисање
саобраћаја Ђорђевић Дејан 10 12

5. Безбедност
саобраћаја Ђорђевић Дејан 10 3

6.

Одржавање
средстава
унутрашњег
транспорта

Грујић Иван 10 1

7. Интегрални
транспорт Керкез Соња 10 7

8. Организација
превоза Павловић Миладин 10 10

9. Основи
електротехнике

Снежана Бранковић 20 7

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЕКЦИЈА

Р.б. Наставни
предмет Наставник Број

ученика
Одржано

часова
1. Географија Пантић Даниела 1 6
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АНАЛИЗА УСПЕХА И ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

1. Бројностање

На почетку школске године уписано је 287, сада их 279 , разлика је 8 ученика.
Ове школске године је најмање осипање ученика у последих десет година.

2. Успех ученика

Позитиван успех постигло је277 ученикa, што у процентима износи 99%.
Разред нису завршила2 ученика: Алитовић Миливоје (поновио разред) иВасић Милан
4/1 ( завршиће школовање у статусу ванредног ученика).Ученик генерације је Матић
Милица 4/1.

Успех I разред II разред III разред IV разред Укупно
Одличан 7 3 12 17 39
Вр.добар 34 30 19 22 105
Добар 37 23 36 19 115
Довољан 1 2 4 11 18

79 58 71 69 277

3. Изостајање

Укупанбројизостанака у школи је  35 136 , просечано126 поученику (исто као
прошле године). Оправданих30650 (110 поученику),  анеоправданих1736 ( 6
поученику, прошле године ило је 8).

Ранглистаизостајањапоразредима
(премаукупномбројуизостанака)

Ранг Разред Изостанакапоученику
1. IV 130
2. II 120
3. III 114
4. I 102
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Ранглистаизостајањапоодељењима
(премаукупномбројуизостанака)

Ранг Одељење Изостанакапоученику
1. 3/2 160
2. 2/2 146
3. 4/2 140
4. 4/1 129

Ранглистаодељењакојанајмањеизостају (премаукупномброју)

Ранг Одељење Изостанакапоученику
1. 3/3 81
2. 1/1 90
3. 2/3 94
4. 1/3 103

Најмање неоправданихизостанака има:
3/3 (1 поученику);2/1 (2,7) и 3/1 (3,3)

4. Владање

Владање I II III IV Ук.
Примерно 51 43 63 53 210
Врлодобро 8 7 2 2 19
Добро 12 6 4 6 28
Довољно 6 2 0 9 17
Незадовољавајуће 3 0 2 0 5

5. Васпитно-дисциплинскемере

Владање I II III IV Ук.
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Опомена ОС 9 11 14 11 45
Укор ОС 12 11 8 11 42
Укор ОВ 6 6 0 6 18
Укордиректора 3 0 2 0 5
УкорНаст. већа 0 0 0 0 0

30 28 24 28 110

Због неоправданог изостајања из школе вођено је 5 дисциплинских поступака
против ученика:  Маринковић Мица 1/2,  Видановић Марко 1/2, Алитовић Миливоје
1/3, Пајкић Алекса 2/3, Милосављевић Миљан 3/2, Матејић Иван 3/2 којима је изречена
васпитно-дисциплинска мера укор директора школе.

У Ћуприји 30.8.2019. Илић Слободанка
стручни сарадник-психолог

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 ( НЕМАЧКИ ) ЗБОГ НЕМОГУЋНОСТИ

РЕДОВНОГ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ

( МАЛИ БРОЈ УЧЕНИКА И НЕМОГУЋНОСТ ФОРМИРАЊА
ГРУПА )

На разредни испит из немачког језика упућен је само један ученик 3/2 –
одељења, Муратовић Милија. Пре полагања је одржана припремна настава 17, 18. и
19.6.2019. године ( 7 часова ). Часове држала наставник немачког језика Зорица Јончић
која је запослена у гимназији у Ћуприји. Ученик је полагао писмени део испита
20.6.2019. године, а усмени 21.6.2019. годинепред комисијом у саставу: Зорица Јончић
– испитивач, Драгана Васиљевић – члан комисије и Дејан Ђорђевић – председник
испитне комисије. Ученик је положио немачки језик оценом добар ( 3 ).

2 - ИЗВЕШТАЈ ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ И МАТУРСКОГ
ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

* На полагање завршног испита у јунском року школске 2018/2019. године
упућено је 11 ученика 3/3 – одељења: Возач моторних возила, који су успешно
савладали обуку вожње на моторном возилу Ц – категорије ( извозили по 40 часова
обуке вожње и положили возачки испит за Ц – категорију ).

На завршном испиту посзигли су следећи резултат:
- одличним ( 5 ) успехом положила су 4 ученика;
- врло добрим ( 4 ) успехом положила су 4 ученика;
- добрим ( 3 ) успехом положила су 3 ученика.

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,01 ).

* На полагање матурског испита у јунском року школске 2018/2019. године
упућено је 67 ученика и то по одељењима:
4/1 – Техничар друмског саобраћаја: 22 ученика;
4/2 – Техничар друмског саобраћаја: 24 ученик;
4/3 – Техничар унутрашњег транспорта: 21 ученика.

Сви ученици су благовремено пријавили полагање целог матурског испита и сви
су  предали радове.

4/1 – одељење ( ТДС ): о.с. Дејан Симић
I – На полагање српског језика и књижевности упућена су 22 ученика. Сви су

изашли на полагање и сви су положили испит и то оценом:
одличан ( 5 ): 7 ученика
врло добар ( 4 ): 8 ученика
добар ( 3 ): 5 ученика
довољан ( 2 ): 2 ученика



26

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 3,91 ).

II – На полагање изборног предмета упућена су 22 ученика. Сви су изашли на
полагање и сви су положили испит и то:

1.  Интегрални транспорт полагао је 1 ученик и положио је испит оценом
одличан
( 5 ). Просечна оцена је одличан ( 5,00 ).
2.  Шпедицију је полагао 21 ученик. Сви су положили испит и то оценом:
одличан ( 5 ): 13 ученика
врло добар ( 4 ): 1 ученик
добар ( 3 ): 3 ученика
довољан ( 2 ): 4 ученика
Просечна оцена је врло добар ( 4,09 ).
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЈЕ ОДЛИЧАН
( 4,55 ).

III – На одбрану матурског практичног рада упућена су 22 ученика. Сви су
изашли на полагање и сви су положили испит  и то:

1. Безбедност саобраћаја полагало је 10 ученика. Сви су положили испит и то
оценом .

одличан ( 5 ): 7 ученика
врло добар ( 4 ): 1 ученик
добар ( 3 ): 1 ученик
Просечна оцена је одличан ( 4,67 ).
2.   Моторе и моторна возила полагало је 5 ученика. Сви су изашли на полагање

и сви су положили испит и то оценом:
одличан ( 5 ): 3 ученика
врло добрим ( 4 ): 2 ученика
Просечна оцена је одличан ( 4,60 ).
3.   Регулисање саобраћаја полагала су 2 ученика. Сви су положили испит и то

оценом:
одличан ( 5 ): 1 ученик
добар ( 3 ): 1 ученик
Просечна оцена је врло добар ( 4,00 ) .
4.   Организацију превоза полагала су 4 ученика. Сви су положили испит и то

оценом:
одличан ( 5 ): 2 ученика
врло добар ( 4 ): 1 ученик
добар ( 3 ): 1 ученик
Просечна оцена је врло добар ( 4,25 ).

4. Гараже, сервисе и паркиралишта полагала су 2 ученика. Сви су положили испит
и то оценом:
одличан ( 5 ): 2 ученика
Просечна оцена је одличан ( 5,00 ).
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОДБРАНЕ МАТУРСКОГ РАДА ЈЕ ОДЛИЧАН ( 4,50 ).

IV – Закључне оцене матурског испита су следеће:
одличан ( 5,00 ) – 4 ученика
одличан ( 4,67 ) – 7 ученика
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врло добар ( 4,33 ) – 5 ученика
врло добар ( 4,00 ) – /
врло добар ( 3,67 ) – 1 ученик
добар ( 3,33 ) – 1 ученик
добар ( 3,00 ) – 2 ученика
добар ( 2,67 ) – 1 ученик
довољан ( 2,33 ) – 1 ученик

Просечна оцена матурског испита 4/1 – одељења ( закључна оцена ) је врло
добар ( 4,20 ).

4/2 – одељење ( ТДС ): о.с. Ненад Пертовић
I – На полагање српског језика и књижевности упућено је 24 ученика. Сви су

изашли на полагање и сви су положили испит и то оценом:
одличан ( 5 ): 2 ученика
врло добар ( 4 ): 5 ученика
добар ( 3 ): 13 ученика
довољан ( 2 ): 4 ученика
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

ЈЕ ДОБАР ( 3,21 ).

II – На полагање изборног предмета упућено је 24 ученик. Сви су изашли на
полагање и сви су положили испит и то:

1.  Гараже, сервисе и паркиралишта полагала су 2 ученика и положила испит
оценом:
врло добар ( 4 ): 1 ученик
добар ( 3 ): 1 ученик
Просечна оцена је врло добар ( 3,50 ) .
2.   Шпедицију је полагало 19 ученика. Сви су положили испит и то оценом:
одличан ( 5 ): 11 ученика
врло добар ( 4 ): 3 ученика
добар ( 3 ): 1 ученик
довољан ( 2 ): 4 ученика
Просечна оцена је врло добар ( 4,10 ).
3. Основе путева и улица полагао је 1 ученик који је положио испит оценом:
добар ( 3 ).
Просечна оцена је добар ( 3,00 ).
4. Интегрални транспорт полагала су 2 ученика која су положила испит

оценом:
довољан ( 2 ).
Просечна оцена је довољан ( 2,00 ).
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЈЕ ДОБАР
( 3,15 ).

III – На одбрану матурског практичног рада упућена су 22 ученика. Сви су
пријавили и положили одбрану рада и то:

1.  Моторе и моторна возила полагало је 6 ученика који су положили испит
оценом:

одличан ( 5 ): 2 ученика
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врло добар ( 4 ): 3 ученика
добар ( 3 ): 1 ученик
Просечна оцена је врло добар ( 4,17 ).
2.  Регулисање саобраћаја полагало је 8 ученика. Сви су положили испит и то

оценом:
одличан ( 5 ): 3 ученика
врло добар ( 4 ): 2 ученика
добар ( 3 ): 1 ученик
довољан ( 2 ): 2 ученика
Просечна оцена је врло добар ( 3,75 ).
3. Организацију превоза полагало је 10 ученика. Сви су положили испит и то

оценом:
одличан ( 5 ): 3 ученика
врло добар ( 4 ): 4 ученика
добар ( 3 ): 3 ученика
Просечна оцена је врло добар ( 4,00 ).
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОДБРАНЕ МАТУРСКОГ РАДА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 3,97 ).

IV – Закључне оцене матурског испита су следеће:
одличан ( 5,00 ) – 2 ученика
одличан ( 4,67 ) – 2 ученика
врло добар ( 4,33 ) – 5 ученика
врло добар ( 4,00 ) – 3 ученика
врло добар ( 3,67 ) – 2 ученика
добар ( 3,33 ) – 2 ученика
добар ( 3,00 ) – 1 ученик
добар ( 2,67 ) – 5 ученика
довољан ( 2,33 ) – 2 ученика

Просечна оцена матурског испита 4/2 – одељења ( закључна оцена ) је врло
добар ( 3,67 ).

4/3 – одељење ( ТУТ ): о.с. Јелена Иветић:
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 ): 3 ученика
врло добар ( 4 ): 5 ученика
добар ( 3 ): 6 ученика
довољан ( 2 ): 7 ученика
Просечна оцена је  добар ( 3,19 ).

II – На полагање изборног предмета упућен је 21 ученик. Сви су изашли на
полагање и сви су положили испит и то:

1. Складишта оценом:
одличан ( 5 ): 12 ученика
врло добар ( 4 ): 4 ученика
добар ( 3 ): 3 ученика
довољан ( 2 ): 2 ученика
Просечна оцена је врло добар ( 4,24 ) .
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ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ЈЕ ВРЛО ДОБАР
( 4,24 ).

III – На одбрану матурског рада упућен је 21 ученик. Сви су изашли на полагање и
сви су положили испит и то оценом:
одличан ( 5 ): 10 ученика
врло добар ( 4 ): 6 ученика
добар ( 3 ): 5 ученика

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОДБРАНЕ МАТУРСКОГ РАДА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,24 ).

IV – Закључне оцене матурског испита су следеће:
одличан ( 5 ): 3 ученика
одличан ( 4,67 ): 3 ученика
врло добар ( 4,33 ): 1 ученик
врло добар ( 4,00 ): 6 ученика
врло добар ( 3,67 ): /
добар ( 3,33 ): 3 ученика
добар ( 3,00 ): 1 ученик
добар ( 2,67 ): 4 ученика

Просечна оцена матурског испита 4/3 - одељења ( закључна оцена ) је врло
добар
( 3,86 ).

*ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ СВА ТРИ ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 3,44 ).

*ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА СВА ТРИ
ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 3,98 ) .

*ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ОДБРАНЕ МАТУРСКОГ РАДА СВА
ТРИ ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,24 ).

*ПРОСЕЧНА ОЦЕНА – ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА МАТУРСКОГ ИСПИТА СВА ТРИ
ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 3,91 ).

3 - ИЗВЕШТАЈ ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА
ЗА МАТУРАНТЕ У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.

ГОДИНЕ

На полагање поправног испита за матуранте упућена су 3 ученика. Сви су
пријавили полагање поправног испита и сви су изашли на полагање.

Резултат после полагања је следећи:

4/1 – одељење: Техничар друмског саобраћаја ( о.с. Дејан Симић ):
1. Васић Милан:
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- организација превоза: недовољан ( 1 )
- регулисање саобраћаја: довољан ( 2 )

4/3 – одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с. Јелена Иветић ):
1. Живановић Немања:
- интегрални транспорт: довољан ( 2 )

2. Миладиновић Ђорђе:
- одржавање средстава унутрашњег транспорта: довољан ( 2 )

Ученици: Живановић Немања и Миладиновић Ђорђе су завршили четврти
разред и упућују се на полагање матурског испита у августу, док Васић
Милан није завршио разред и упућује се на полагање поправног испита у
августу из предмета: организација превоза.

4 – СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПУЋУЈУ НА ПОЛАГАЊЕ
ПОПРАВНОГ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.

ГОДИНЕ

1/3 одељење: Механичар моторних возила ( о.с: Владан Станисављевић )

1. Алитовић Миливоје ( 1 слаба оцена ):
- српски језик и књижевност ( предметни наставник: Раде Антић )

2/2 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Марко Јаковљевић )

1. Антић Александар ( 2 слабе оцене ):
- основи електротехнике ( предметни наставник: Снежана Бранковић);
- механика ( предметни наставник: Владан Костић )

2/3 одељење: Бравар - заваривач ( о.с: Владан Костић )

1. Јовановић Ж. Богдан ( 1 слаба оцена ):
- машински елементи ( предметни наставник: Владан Костић )

4/1 одељење: Техничар друмског саобраћаја ( о.с: Дејан Симић )

1. Васић Милан ( 1 слаба оцена ):
- организација превоза ( предметни наставник: Миладин Павловић )
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5 – СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПУЋУЈУ НА ПОЛАГАЊЕ
МАТУРСКОГ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.

ГОДИНЕ

4/3 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Јелена Иветић )

1. Живановић Немања ( цео матурски испит):
- српски језик и књижевност
- изборни предмет: складишта
- одбрана матурског практичног рада

2. Миладиновић Ђорђе ( цео матурски испит):
- српски језик и књижевност
- изборни предмет: складишта
- одбрана матурског практичног рада

6 – СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПУЋУЈУ НА ПОЛАГАЊЕ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

3/3 одељење: Возач моторних возила ( о.с: Иван Грујић )

1. Богосављевић Дарко
2. Илић Александар
3. Петровић Петројка

7- ИЗВЕШТАЈ ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА У
АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

На полагање поправног испита упућена су 4 ученика. Пријавила и полагала
поправни испит 3 ученика. Положила поправни испит и завршила разред.

Пре полагања поправног испита одржана је припремна настава по следећем
распореду:

1. српски језик и књижевност: 14, 15 и 16.8.2019. године од 10h ( Раде Антић
)

2. механика: 30.7.2019. године од 9h и 19.8.2019. године од 8h ( Владан
Костић )

3. машински елементи: 30.7.2019. године од 9h и 19.8.2019. године од 8h (
Владан Костић )

4. основи електротехнике: 28.6.2019. године од 10h и 4.7.2019. године од  8h (
Снежана Бранковић )
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5. организација превоза: од 14.6. до 20.6.2019. године од 1030 ( Миладин
Павловић )

1/3 одељење: Механичар моторних возила ( о.с: Владан Станисављевић )

1. Алитовић Миливоје:
- српски језик и књижевност – није пријавио испит, није присуствовао

припремној настави и самим тим није приступио полагању испита.
ИМЕНОВАНИ УЧЕНИК НИЈЕ ЗАВРШИО ПРВИ РАЗРЕД.

2/2 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Марко Јаковљевић )

1. Антић Александар:
- основи електротехнике – довољан ( 2 )
- механика - довоњан ( 2 )

2/3 одељење: Бравар - заваривач ( о.с: Владан Костић )

1. Јовановић Ж. Богдан:
- машински елементи - довољан ( 2 )

4/1 одељење: Техничар друмског саобраћаја ( о.с: Дејан Симић )

1. Васић Милан:
- организација превоза – није приступио полагању испита и упућује се на

завршетак школовања у статусу ванредног ученика.

8 - ИЗВЕШТАЈ ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ
ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.

ГОДИНЕ

На полагање матурског испита у августовском року школске 2018/2019. године
упућена су 2 ученика и то по одељењима:
4/3 – Техничар унутрашњег транспорта: 2 ученика ( цео матурски испит ).

Оба ученика су благовремено пријавила полагање матурског испита.

4/3 – одељење ( ТУТ ): о.с. Јелена Иветић
1. Миладиновић Ђорђе је положио матурски испит оценом:

- српски језик и књижевност: довољан ( 2 )
- изборни предмет – складишта: довољан ( 2 ),
- одбрана матурског практичног рада: довољан ( 2 ).
Ученик је положио матурски испит довољним успехом ( 2,00 ).

2. Живановић Немања је положио матурски испит оценом
- српски језик и књижевност: ,
- изборни предмет – складишта: довољан ( 2 ),
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- одбрана матурског практичног рада: довољан ( 2 ).
Ученик је положио матурски испит довољним успехом ( 2,00 ).

На полагање завршног испита у августовском испитном року школске
2018/2019. године упућена су 3 ученика 3/3 одељења – Возач моторних возила. То су:

1. Богосављевић Дарко: добар ( 3 )
2. Илић Данијел: добар ( 3 )
3. Петровић Петројка: добар ( 3 )

9–СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ НИСУ ЗАВРШИЛИ  РАЗРЕД ( ЈУН +
АВГУСТ ) ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Нема ученика који су понављали разред ( нису завршили ) у јуну.

1. Алитовић Миливоје – 1/3 одељење ( Мехеничар моторних возила ) - август

Ученик 4/1 одељења, Васић Милан се упућује на завршетак започетог школовања у
статусу ванредног ученика јер није приступио полагању поправног испита у августу из
предмета организација саобраћаја.

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА

У ШКОЛСКОЈ  2018./2019. ГОДИНИ

Школски одбор Техничке школе именован је решењем СО Ћуприја бр.06-259-
22-4/2017-02 од 28.12.2017.године и у школској 2018./2019.години одржао је укупно 12
седница и то :

-У  септембру  (1)

Усвојен је Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за
2017./2018.школску годину; усвојен је Извештај о раду директора школе за претходну
2017./2018. школску годину као и Годишњи план рада школе за 2018./2019.школску
годину. Усвојен је Извештај о успеху и владању ученика за претходну
2017./2018.школску годину који је поднела Школском одбору стручни сарадник-
психолог Слободанка Илић.
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Усвојен је Извештај о реализацији Развојног плана школе за период од 2015. до
2018.године;  Развојни план школе за период од 2018./2019. школске године закључно
са школском 2021./2022.годином као и Школски програм Техничке школе  за период
школске 2018./2019.године закључно са 2021./2022.школском годином.

Донета је одлука о именовању чланова Стручног актива за развојно планирање.

Разматран је и усвојен начин расподеле финансијских средстава по основу
ванредног и специјалистичког школовања,тако што 50% остварених прихода остаје
школи и представљају сопствене приходе школе док се осталих 50 % расподељују
учесницима у комисијама и администрацији према утврђеним процентима и то за
ванредно школовање(испитивач 35%, стални члан 30%, председник испитне комисије
23% и администрација 12%) и за специјалистичко школовање(испитивач 38%,стални
члан 28%,председник испитне комисије 25% и администрација 9%). Финансијски износ
уплаћен на име школарине/уписнине за ванредно или специјалистичко школовање
остаје у потпуном износу школи и примењиваће се од 01.09.2018.г. односно од првог
испитног(октобарског) рока у школској 2018.2019.години.

-У  октобру  (1)

Разматрање и усвајање Захтева за ребаланс буџета односно  измене
Финансијског плана Техничке школе за 2018.годину као и утврђивање предлога
Финансисјког плана школе за 2019.годину са пројекцијом за 2020. и 2021.годину. који
је школа урадила у складу са смерницама и упутством финансијске службе општине
Ћуприје.

-У  децембру (1)

Усвајање измене Финансијског плана Техничке школе (дел.бр.01-1776 од
13.08.2018.) за 2018.годину као и измене Плана јавних набавки мале вредности за
2018.годину а на основу одлуке о измени Финансијског плана.

Усвојен је захтев запосленог Марка Јаковљевића за ослобађање плаћања
трошкова специјалистичког школовања за занимање-инструктор вожње а одбијена
молба ученика 4/1 разреда,Станковић Марка,да обавља обуку вожње без лекарског
уверења.

Донета је Листа категорија регистраторског материјала са роковима чувања и
Правилник о електронском канцеларијском пословању школе а након тога исти су
достављени Историјском архиву.

-У  јануару  (2)

Усвојен је Правилник о обављању друштвено-корисног односно хуманитарног
рада.

Разматран и усвојен Финансијски план Техничке школе за
2019.годину(дел.бр.01-10 од 08.01.2019.)  по основу додељених апропријација који је
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школи доставила финансијска служба општине Ћуприје а на основу њега усвојен је и
План јавних набавки мале вредности за 2019.годину.

Разматрани су и усвојени записници о извршеном попису за 2018.г. (дел.бр.01-2
од 03.01.2019 и дел.бр.01-3 од 03.01.2019.) од стране пописне комисије.

Усвојен је захтев кандидата Мирка Миленковића за доквалификацију за
образовни профил-Техничар друмског саобраћаја а након завршене доквалификације
именованом је одобрено специјалистичко школовање за занимање-инструктор вожње
без обавезе плаћања школарине.

Усвојена је измена Годишњег плана рада Техничке школе за школску
2018./2019.годину (дел.бр.01-1395 од 17.09.2018.).Такође је усвојен полугодишњи
извештај о раду  директора школе за школску 2018./2019.годину и Школски одбор је
упознат са предлогом Наставничког већа школе о  плану  уписа у школску
2019./2020.годину.

На основу Решења Општинског већа општине Ћуприје којим је дата сагласност
на измену економске класификације 5129 у 5128 у Финансијском плану за 2019.год.
донет је и План јавних набавки за 2019.годину у складу са измењеним економским
класификацијама.

-У  фебруару  (1)

Разматран и усвојен Извештај о финансијском пословању школе у 2018.години-
Завршни рачун (дел.бр.01-175 од 19.02.2019.) који је поднела шеф рачуноводства
Снежана Зоњић. Разматран је  и  извештај о успеху ученика на крају првог
полугодишта 2018./2019. школске године који је сачинила стручни сарадник-психолог
Слободанка Илић. Донета је одлука о забрани паркирања возила ученика Техничке
школе у дворишту школе.

-У  марту (1)

На седници је разматран и усвојен захтев директора школе за коришћење другог
дела годишњег одмора за 2018.годину.

-У  априлу  (1)

Усвојена је измена Финансијског плана  за 2019.годину на основу обавештења
Министарства просвете,науке и технолошког развоја( бр.451-02-01188/2019-17)који се
односи на увећање апропријације због добијених средства од стране Министарства за
опремање саобраћајног кабинета као и измена Плана јавних набавки за 2019.годину.

-У  мају (1)

Усвојена је измена Финансијског плана за 2019.г.(дел.бр.01-585 од 13.05.2019.)
на основу ребаланса буџета.
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Усвојен је захтев директора школе за коришћење го у деловима за 2018.г (други
део) као и захтев запосленог Александра Рајића за ослобађање плаћања трошкова ради
полагања специјалистичког испита за инструктора вожње за „ Ц“ категорију.

-У  јулу (2)

Усвојен је захтев директора школе за коришћење првог дела годишњег одмора
за 2019.годину. Разматран и усвојен је захтев за проширење додељених апропријација
Техничкој школи који је након тога прослеђен локалној самоуправи општине Ћуприје.

Усвојен је  предлог  репрезентативног  Синдиката  Техничке школе
„Независност“ за именовање чланова Комисије за бодовање запослених.

-У  августу (1)

Усвојена је измена Финансијског плана Техничке школе за 2019.годину
(дел.бр.01-1741 од 21.08.2019.) на основу ребаланса буџета локалне самоуправе као и
измена Плана јавних набавки за 2019.годину а након тога је прослеђен локалној
самоуправи општине Ћуприје.

Донети су  Статут Техничке школе који је усклађен са новим Законом о
основама система образовања и васпитања(„Сл.гласник РС“ бр.88/17,27/18-др.закони и
10/19) као и општи акти Техничке школе који су усклађени са новим Законом.

Извештај урадила секретар школе

Катарина Михајловић-Ђикић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ
2018/2019. ГОДИНУ

У току шк. 2018/2019. год. одржанa су пет састанка Савета родитеља.

На првом састанку Савета родитеља, одржаном 17.09.2018., обављена је
верификација нових чланова Савета родитеља . Нови чланови су: Рајић Гордана 1/1,
Станојевић Снежана 1/2, Миливојевић Драган (1/2 замена), Милојевић Јулијана 1/3,
Милановић  Љубиша (1/3 замена ), Јовановић Горан 4/1 ( замена), Николић Слађана
4/2. За председника Савета родитеља изабрана је Ђорђевић Радмила. Присутнима је
прочитан извод из Пословника о раду. Једногласно су изабрани чланови стручних
актива / тимова, као и представник за Општински савет родитеља (Милојевић Јулијана,
замена Марковић Дејан). На седници је размотрен извештај о успеху и владању ученика
на крају 2017/2018. године.  Дат је предлог мера  за унапређење успеха ученика и
смањење изостајања са наставе. Наглашено је да је неопходно 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. Директор школе Маја Манић је изнела извештај о раду  школе за шк.
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2017/2018.годину, као и извештај о раду директора школе за шк. 2017/2018.
Напоменуто је да је директор школе до јануара 2018. био Ђорђевић Дејан. Прочитан је
извештај о реализацији Развојног плана школе за период 2015-2018. године. Од
планираних 11 приоритета, код већине су реализоване све планиране активности, а код
два остварено и више од планираног. Размотрен је Развојни план за период 2018-2023,
као и Годишњи план рада школе за шк. 2018/2019. Јавно су отворене понуде
осигуравајућих друштава и то: Generali Осигурање Србија  a.d.o. , Миленијум
осигурање, DDOR осигурање, Триглав осигурање, Дунав осигурање. Родитељи су
једногласно изабрали Дунав осигурање. Годишња премија по ученику ће бити 280,00
динара. Једногласно је одлучено да дневница наставника у земљи буде 100,00 динара, а
у иностранству 15 евра. Једногласно је усвојен предлог уџбеника за шк. 2018/2019.
годину.

Друга седница Савета родитеља је одржана 4.12.2018.  Усвојен је записник са
претходног састанка. Прочитан је извештај о успеху и понашању ученика на крају
првог периода оцењивања шк. 2018/2019. године. Једна од тачака седнице била је
превенција наркоманије.  У школу је стигло упутство из Министарства просвете везано
за овај проблем и у школи је направљен  план активности за сузбијање наркоманије.
Савет родитеља је информисан да је у школи формиран Тим за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања. Скренута је пажња на Правилник  о протоколу
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Министарства просвете, науке и технолошког развоја који садржи различите нивое
насиља. Савет родитеља је упознат са новим правилником  о инклузивном образовању.
Чланови Савета родитеља су  информисани да је уведен електронски дневник и да су
ученици посетили возачку академију NAVAK. Организована је и доградња полигона у
сладу са новим правилником о начину обуке и полагања возачког испита.

Трећи састанак Савета родитеља је одржан 7.03.2019. Усвојен је записник са
претходног састанка. Прочитан је извештај о успеху и владању ученика на крају првог
полугодишта шк. 2018/2019. године. Дат је предлог мера за унапређење успеха и
смањење изостанака који укључује интензивирање допунске наставе, вршњачку
подршку у учењу, појачан васпитни рад и организовање  састанака са родитељима који
имају велики број недовољних оцена и изостанака. Чланови Савета родитеља су
упознати са упутством за школе за поступање у случају сумње или сазнања о присуству
и коришћењу дрога у школама. Информисани су и о планираним активностима у
наредном периоду, а то су: учешће на сајму образовања NOU FEST, посета Сајму
аутомобила и  учествовање на Републичком  такмичењу.Чланови Савета родитеља су
упознати са увођењем забране паркирања аутомобила којима упшрављају ученици у
школском дворишту. Речено је и да наши ученици на челу са проф. Соњом Керкез
снимају емисије везане за саобраћај за TV Поморавље.

Четврти састанак Савета родитеља одржан је 29.03.2019. Усвојен је записник са
претходне седнице Савета родитеља. Отворене су понуде за салу, музику и сликање за
матурско вече, као и сликање осталих одељења. Понуде за салу послали суресторани :
Premium Mihajlović, Зар и Plate, а за фотографисање All music и Дизајн фото студио.
Једногласно су усвојене понуде ресторана Зар и Дизајн фото студиа. Термин
одржавања матурске вечери је 8.06.2019.

Пети састанак Савета родитеља одржан је 27.06.2019. Усвојен је записник са
претходне седнице.  Чланови Савета родитеља су упознати са успехом и владањем
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ученика на крају школске 2018/2019. године. Прочитан је извештај о васпитно-
дисциплинским мерама, као и списак ученика који ће бити награђени због одличног
успеха и примерног владања. Биће похваљени и ученици са малим бројем изостанака,
као и они који су учествовали на такмичењима или се ангажовали у раду секција и на
школским приредбама.

записник написала:
Драгана Васиљевић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА У
ШКОЛСКОЈ 2018/2019.

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

У првом полугодишту школске 2018/2019. Наставничко веће заседало је осам пута.
Прва седница Наставничког већа одржана је 10. септембра 2018. и том

приликом усвојен је распоред часова за школску 2018/2019. годину. Веће је још једном
размотрило Правилник о облачењу наставника и ученика у школи. Верификовани су
специјалистички испити за Зорана Миљковића, Николу Мрдала и за Велог Спасића

.
Друга седница Наставничког већа одржана је 14. септембра и на њој су

разматрани извештаји о раду школе за школску 2017/2018. године, извештај о раду
директора школе, извештај о реализацији Развојног плана школе за период 2015-2018.
године. Размотрен је и Годишњи план рада школе за период 2018-2023. године, као и
Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину. Донесена је и одлука о
избору области самовредновања за школску 2018/2019. годину, и то је област
ПОДРШКА ученицима. Директор школе предочио је нови Правилник о обављању
друштвено-корисног или хуманитарног рада ученика са изреченом васпитно-
дисциплинском мером.

Трећа седница Наставничког већа одржана је 22. октобра и на њој је
предложен програм за извођење екскурзије за ученике 3. и 4. разреда. Предложено је да
се екскурзија изведе на релацији Праг-Дрезден-Беч. За предлог су гласали сви чланови
Наставничког већа и предлог је једногласно усвојен. Под тачком РАЗНО констатована
је мера појачаног дежурства наставника у приземљу за време великог одмора.

Четврта седница Наставничког већа одржана је 15. новембра. Веће је
упознато са новим Правилником о стручном усавршавању, по коме је потребно 44 сати
усавршавања у установи и 20 сати присуства на акредитованим семинарима ван
установе на годишњем нивоу. Гвозден Дицић обавестио је веће о утисцима са посете
НАВАК-у. Најављена је посета часовима редовне и допунске наставе од стране
директора и школског психолога.

Пета седница Наставничког већа одржана је 19. новембра и том приликом
усвојене су измене у распореду часова до којих је дошло због повратка запосленог са
боловања.
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Шеста седница Наставничко већа одржана је 27. децембра 2018. на којој је
једногласно усвојен план уписа за школску 2019/2020. годину. Планирана су четири
смера: ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА, ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ
ТРАНСПОРТА, ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ. Наставничко
веће упознато је са проширивањем тимова за стручно усавршавање, за самовредновање,
Тима за културне делатности и Тима за професионални развој ученика.

Седма седница Наставничког већа одржана је 15. јануара и на њој је
договорено да се прослава школске славе Светог Саве одржи у просторијама школе.

Осма седница Наставничког већа одржана је 31. јануара. Анализиран је
успех и понашање ученика на крају првог полугодишта. Није било предвиђених
васпитно-дисциплинских мера за изгласавање. Формирана је комисија за полагање
завршних и матурских испита и утврђена су испитна питања и теме за полагање
завршних и матурских испита. Поднет је извештај о похађаној обуци стручног
усавршавања на тему Каријерно вођење и саветовање – од школе до посла, одржаној у
Београду у периоду од 21. до 23. јануара.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

Прва седница Наставничког већа у другом полугодишту одржана је 28.
фебруара 2019. године. На овој седници утврђен је начин надокнаде радне недеље
којом је продужен зимски распуст. Понедељак и петак надокнађени су кроз наставу у
виду претчаса и последњих часова, а уторак, среда и четвртак надокнађени су радним
суботама (23.03, 06.04. и 11.05.2019). На овој седници наставницима је предочено
упутство о поступању у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у
општеобразовним установама. Веће је обавештено о обуци матураната о безбедности и
одбрани у случају елементарних непогода, у случају великих хаварија или пожара.

Друга седница у другом полугодишту одржана је 08.03.2019. године. На њој је
верификован успех ванредних ученика који су у фебруару 2019. положили ванредни
матурски испит (Марић Александра, Милошевић Тијана), као и ученика који су у овом
року завршили разред:

 Пауновић Малина, 1. разред, ТДС
 Маринковић Дејан, 1. разред, ЗАВ
 Радојковић Ивана, 2. разред, ТДС
 Николић Немања, 2. разред, ТДС
 Милеуснић Весна, 2. разред, ТДС
 Атанасковић Милош, 4. разред, ТУТ

Једногласно су усвојене измене у распореду часова. Није било предвиђених тема за
тачку РАЗНО.

Трећа седница Наставничког већа у другом полугодишту одржана је 11.
априла. Верификован је успех и понашање ученика завршних разреда на крају трећег
класификационог периода оцењивања. Предочено је да ће се допунска настава и даље
одржавати у циљу смањења броја негативних оцена из појединих предмета. Предочен
је извештај са 26. Републичког такмичења саобраћајних школа, извештај са
Регионалног сајма образовања и извештај о посети Сајму аутомобила. Веће је
обавештено да је Савет родитеља изгласао да се матурско вече одржи 08. јуна 2019. у
ресторану „Зар“. Цена вечере је 1900 динара. Веће је обавештено о томе да је одобрен



40

пројекат за опремање саобраћајног кабинета и да су школи одобрена средства у износу
од 1 800 000 динара.

Наредна седница у другом полугодишту одржана је 18. априла 2019. године.
Верификован је успех ученика незавршних разреда на трећем класификационом
периоду оцењивања. Указано је на велики број негативних оцена из појединих
предмета, на чијем поправљању треба радити одржавањем допунске наставе.
Предочене су и новине у Правилнику које је изнела Слободанка Илић, школски
психолог и стручни саветник. Веће је обавештено о спровођењу анкете међу ученицима
завршних разреда за професионалне намере након завршене средње школе. Анкету је
спровео Тим за професионални развој. Веће је обавештено о одласку ученика завршних
разреда на час војне обуке на Пасуљанским ливадама 24. априла. Тим за промоцију
школе направио је распоред обиласка основних школа.

20. маја 2019. године одржана је седница на којој је верификован успех
ванредних ученика у априлском испитном року:

Први разред:
 Стевановић Ивана ТДС
 Стевановић Владан ТДС
 Судимац Анђела ТДС
 Марковић Анђела ТДС

Други разред:
 Миленковић Марко ТДС

Трећи разред:
 Стевић Александар ТДС
 Милошевић Дејан ВМВ
 Николић Немања ТДС

Није било предложених ученика завршних разреда за полагање разредних
испита. За одељења 4/1 и 4/3 продужена је школска година за недељу дана.

Шеста седница Наставничког већа у другом полугодишту одржана је 07. јуна
2019. године. Утврђен је успех завршних одељења на крају наставне године. Ученик
4/1 Васић Милан полаже поправне испите из Оганизације превоза и Регулисања
саобраћаја. Ученици 4/3 – Миладиновић Ђорђе и Живановић Немања имају по једну
негативну оцену и упућују се на поправни испит. Закључено је да је успех завршних
одељења задовољавајући. Утврђена је и динамика активности за завршна одељења за
јун 2019:

 10. 06 – преглед документације; полагање писменог испита из српског језика и
књижевности

 11.06-14.06 – полагање изборних предмета у оквиру матурског испита; усмена
одбрана практичног дела матурког и завршног испита

 18.06 – преглед документације
 20.06 – свечана додела диплома

За ученика генерације предложени су: Матић Милица, Стојановић Ђовани, Ловрић
Ђорђе. Наставничко веће изабрало је комисију која ће на основу успеха и владања
ученика предложених за ђака генерације одлучити о избору. Чланови комисије: Маја



41

Манић, Слободанка Илић, Дејан Младеновић, Гвозден Дицић и Андреа Живић Ерор.
Под тачком РАЗНО није било предвиђених тема.

14. јуна одржана је седма седница Наставничког већа у другом
полугодишту. Утврђен је успех ученика након полагања матурских и завршних испита.
Сви ученици који су пријавили испите изашли су на исте и положили их.
За ђака генерације комисија је предложила Милицу Матић, за коју је, након бодовања,
утврђено да има највећи број бодова. Наставничко веће је једногласно усвојило предлог
и за ђака генерације проглашена је Милица Матић.
Из Министарства просвете стигло је обавештење да је школи одобрен упис четвртог
одељења за занимање БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ/МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА.

Осма седница Наставничког већа у другом полугодишту одржана је 25.06.2019.
Утврђен је успех ученика на крају школске године. На полагање поправног испита
упућена су три ученика:

1. Алитовић Миливоје 1/3 – српски језик и књижевност
2. Антић Александар 2/2 – основе електротехнике и механика
3. Јовановић Ж. Богдан 2/3 – машински елементи

Ученици завршних разреда Миладиновић Ђорђе и Живановић Немања који су полагали
поправне испите, завршили су четврти разред. Ученик Васић Милан није завршио
разред и упућује се на полагање поправног испита у августу из предмета организација
превоза.
Упис ученика у први разред предвиђен је за 8. и 9. јул 2019. Родитељски састанци
заказани су за 28.07.2019.

10. јула 2019. одржана је девета седница Наставничког већа у другом
полугодишту. Веће је обавештено да су се сви ученици који су били на листи
Министарства просвете уписали у први разред. Слободна места остала су за смерове
ТУТ – 3 ученика, ВМВ – 4 ученика, ММВ – 5+2 ученика и БРАВАР/ЗАВАРИВАЧ – 6
ученика.
Верификован је успех ванредних ученика, специјалистичких испита и завршних
испита.

19. августа 2019. одржана је десета седница Наставничког већа у другом
полугодишту. Разматран је распоред активности и динамика рада до почетка школске
2019/2020 – предавање извештаја тимова и актива, сређивање документације,
попуњавање плана стручног усавршавања. Одељенске старешине за први разред су:
Симић Дејан, 1/1 ТДС; Иветић Јелена, ½ ТУТ; Грујић Иван, 1/3 ВМВ; Јелић Милан, 1/4
бравар-заваривач/ММВ.
Веће је обавештено да је у току лета оформљен саобраћајни кабинет.
Верификован је успех за Перић Милоша, који је завршио други разред са општим
успехом ДОБАР 2,58.

Последња седница наставничког већа у школској 2018/2019. одржана је 30.
августа 2019.
Утврђен је успех ученика након поправних, завршних и матурских испита у
августовском року школске 2018/2019. Алитовић Миливоје 1/3 није пријавио и није
приступио испиту из српског језика и књижевност и самим тим понавља први разред.
Александар Антић 2/2 положио је поправне испите из механике и основа
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електротехнике. Из оба предмета добио је оцену довољан 2. Јовановић Ж. Богдан 2/3
положио је испит из машинских елемената и добио је оцену довољан 2. Завршио је
други разред са општим успехом довољан 2, 83. Васић Милан 4/1 није приступио
полагању испита из организације превоза и упућује се на завршетак школовања у
статусу ванредног ученика.
Једногласно је усвојен распоред часова за школску 2019/2020. годину. Веће је
обавештено о дежурним наставницима и ученику за 2. септембар. Разредне старешине
добиле су план и упутства за први родитељски састанак, који треба да се одржи до 6.
септембра 2019.
Настава почиње 2. септембра у 8 сати. Први час ће бити разредни час. Прва три часа
биће скараћена, а распоред звоњења за тај дан истакнут је у просторијама школе.
Слободанка Илић, Драгана Васиљевић и Андреа Живић Ерор изложиле су искуства са
савладане обуке стручног усавршавања – Настава орјентисана на исходе.
Верификован је успех ванредних ученика у августовском испитном року. Завршили су
разред: Радојковић Ивана ТДС3, Стојадиновић Мила ТДС1, Стевановић Владан ТДС2,
Стевановић Ивана ТДС2, Станојевић Стефан ВМВ2. Дипломирали су: Марчетић Лазар
ТДС и Николић Никола ТДС.
Наставне планове и термине за допунску наставу треба доставити до 6. септембра.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ОПШТЕПБРАЗОВНИХ
ПРЕДМЕТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

У току школске 2018/2019. године, Стручно веће опште образовне предмете је
пратило остваривање програма у оквиру наставних предмета.

На састанку одржаном 28.8.2018. године предложени су чланови комисија стручног
већа, предложен је и усвојен годишњи план и програм рада већа за школску 2018/2019.
годину. Такође су предложени и чланови испитних комисија за ванредне ученике. На
првој седници договорен је начин рада, избор литературе и начин сарадње чланова
Стручног већа.

Дана 23.10.2018. године одржан је састанак на коме је сачињен план одржавања
угледних часова и идентификовани су ученици који постижу слабије резултате у учењу
и изнет је предлог њиховог укључивања у додатну наставу, што је и једногласно
прихваћено. Све колеге су одмах приступиле извођењу додатних облика наставе.

На седници стручног већа одржаној 21.12.2018. године извршен је избор испитних
комисија за општеобразовне предмете. Предложене су и испитна питања и теме за
матурски испит. Андреа Живић Ерор и Саша Марковић су известили веће о планирању
пригодне приредбе поводом дана Светог Саве.

На седници одржаној 4.2.2019. године Драгана Васиљевић је предочила већу
формирање кутка за енглески језик који је оформљен у сарадњи са ученичким
парламентом и Марком Јаковљевићем.

Дана 25.4.2019. године одржана је седница на којој су Андреа Живић Ерор и
Снежана Бранковић предложиле одржавање поетске вечери са темом „Пролеће доба
љубави“.

Милосав Манојловић је на шестој седници одржаној 9.5.2019. године известио веће
да ће и ове године бити одржан Крос на којој ће учествовати и наша школа.
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Избор уџбеника за наредну школску годину је предложен на седници одржаној
25.6.2019. године. Колеге су изнеле предлог уџбеника које ће користити у настави у
току наредне школске године.

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 школске године. Настава се одвијала по оквирима и обиму
предложеним од Министарства пресвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије.

Професори су у складу са потребама и могућностима одговорили на постављене
задатке и током године похађали многе курсеве и семинаре у циљу стручног
усавршавања. Све наведене активности не би биле тако успешне без несебичне помоћи
психолога и директора школе.

Председник стручног већа:
Дејан Симић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА САОБРАЋАЈНЕ
ГРУПЕ ПРЕДМЕТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Стручно веће саобраћајне струке је у току 2018/2019 године састало 9 пута и то:

1. 14.09.2018.
2. 26.11.2018.
3. 24.01.2019.
4. 29.01.2019.
5. 04.02.2019.
6. 18.04.2019.
7. 25.04.2019.
8. 16.05.2019.
9. 05.07.2019.

Чланови Стручног актива су: Младеновић Дејан, Милановић Славиша, Петровић
Ненад, Томић Станко, Грујић Иван , Керкез Соња, Дицић Гвозден, Иветић Јелена,
Пешић Александар, Павловић Миладин, Ђорђевић Дејан, Стојковић Бојан , Јаковљевић
Марко, Пошарац Милјана и Александар Рајић.

На састанцима је вођен записник по претходно утврђеном дневном реду и анализирали
су 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.

На првом састанку стручног већа реализоване су следеће активности:

 План рада Стручног већа за саобраћајну групу предмета је састављен,
једногласно усвојен и приложен у записник.
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 Подељена су задужења професора за реализацију наставе.
 Усвојени су уџбеници за реализацију наставе
 Извршена координација практичне наставе, договорени су уједначени планови и

програми и начин реализације практичне наставе. Предате су информације за
склапање уговора, на основу чега су реализатори практичне наставе обезбедили
услове под којима се обавља практична настава.

 Констатовано је да је оформљен тим за припрему деце за такмичење које
сачињавају наставници саобраћајне групе предмета Миладин Павловић и Дејан
Ђоређевић, и инструктор Гвозден Дицић, предложено је праћење израде
Правилника за такмичење од стране Заједнице средњих саобраћајних школа, где
је раније предложено постављање бочних ограничења ширине пролаза, а које је
планирано у новембру ове године.

 Констатовано је да је извршена допуна и промена тестова за полагање возачког
испита због усклађивања са новим Законом о безбедности саобраћаја.

 Дејан Младеновић и Миладин Павловић су израдили документ којим се утврђује
разлика предмета за преквалификацију и доквалификацију, због увођења новог
пална и програма за образовни профил Техничар друмског саобраћаја.

 Констатовано је да су израђени и усаглашени наставни планови и програми
сродних предмета. Предмет моторна возила је усаглашен временски са другим
плановима од стране наставника Дејана Ђорђевића.

 Утврђено је да треба да се ново возило Форд К да се преведе,  изврши технички
преглед и региструје. Нема нових захтева за оправкама и сервисима.
Регистрација осталих  возила остаје у истим периодима.

 Полагање возачког испита из периода краја септембра, је померено за почетак
октобра, због одржавања ПСП наставе за 2 одељења у последње две недеље
септембра.

 Констатовано је да треба да се реши проблем полигона (дат је предлог од стране
наставника Ивана Грујића да се наставници у оквиру саобраћајног актива
ангажују у изради полигона) и возила Ц категорије, односно да се усагласи рад
са Правилником Мупа

 Испланирани су семинари за стручно усавршавање наставника саобраћајне
групе предмета

На другом састанку стручног већа реализоване су следеће активности:

 Гвозден Дицић је известио о закучцима и предлозима који су дати на Заједници
саобрачајних школа одржаној у Крупњу.

 Дат је предлог за упис – образовни профили  за 2019/2020 год.
 Наставници саобраћајне струке су дали датуме планираних угледних часова
 Прибављен је материјал за изаду косе равни на полигону
 За присуствовање семинару у Крагујевцу у децембру предложени су наставници
 Организована је допунска настава, сваки наставник је идентификовао ученике

који постижу слабије резултате у учењу
 Наставници су координисали свој рад
 Дат је предлог да после школовања период за полагање возачког испита буде

годину дана
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На трећем састанку стручног већа реализоване су следеће активности:

 Направљен је предлог комисија за матурске испите
 Предате су теме за матурске испите за неке предмете
 Предата су питања за изборне предмете од стране неких наставника
 Предат је извештај са Заједнице саобраћајних школа

На четвртом састанку стручног већа реализоване су следеће активности:

 Извршена је допуна тема и питања за маурске испите  и изборне предмете
 Дат је предлог ученика за такмичење

На петом састанку стручног већа реализоване су следеће активности:

 Извршен је реизбор ученика за такмичење
 Одређени су датуми за поделу матурских и завршних радова

На шестом састанку стручног већа реализоване су следеће активности:

 Усвојене су теме за практични део завршног испита за образовни профил Возач
моторног возила-допуна

1. Безбедност саобраћаја:

1.1 Саобраћајне незгоде
1.2 Стабилност возила
1.3 Економична вожња и утицај на животну околину

2. Регулисање саобраћаја

2.1 Семафори
2.2 Вертикална сигнализација
2.3 Хоризонтална сигнализација

На седмом састанку стручног већа реализоване су следеће активности:

 Заказано је извлачење тема за практични део завршног испита
 Усвојено је да задњи датум за полагање возачког испита буде последњи дан

важења тестова или завршеног редовног школовања

На осмој седници стручног већа саобраћајне струке  реализоване су следеће
активности:

 Информисано је о пројекту „унапређење квалитета образовања кроз увођење
испита на крају средњег образовања“
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На деветом састанку стручног већа реализове су следеће активности :

 Извршена је анализа остварености реализације задужења наставника
 Вршено је информисање  о наставним плановима за 2019/2020  са исходима
 Дат је предлог избора уџбеника за следећу годину

Извештај сачинила:
Керкез Соња, проф. саобраћајне групе предмета

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА
МАШИНСКУ ГРУПУ ПРЕДМЕТА У ШКОЛСКОЈ

2018/2019. ГОДИНИ
Чланови стручног већа за машинску групу предмета су:

1. Александар Пешић
2. Ана Пантић Илић
3. Владан Костић
4. Драгољуб Алексић (до 26.3.2019.)
5. Србољуб Стевановић (од 27.3.2019.)

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 2018./2019. одржана су десетсастанка стручног већа. На састанцима
већа чланови су се бавили следећим активностима:

 Конституисање већа
 Подела задужења за реализацију наставе
 Усвајање годишњег плана рада већа
 Подела предмета на наставнике
 Избор уџбеника за машинску групу предмета
 Организација допунске и додатне наставе
 Анализа опремљености школе наставним средствима, са посебним

акцентом на практичну наставу
 Израда елабората за верификацију занимања Механичар моторних возила

и припрема за ново занимање Техничар мехатронике.
 Формирање комисија за ванредне, завршне и матурске испите
 Дефинисање испитних питања за испите
 Учешће на заједици машинских школа и разматрање извештаја
 Подела задужења у реализацији пројекта: Ми варимо спортске справе
 Сарадња са предузећима у окружењу
 Анаиза успеха ученика на крају првог полугодишта
 Анализа реализације плана и програма
 Увођење новог наставника у посао и упознавање са обавезама
 Избор ученика, припрема ученика и подела задужења за такмичење

заваривача
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 Сарадња са установом културе на изради пројекта
 Анализа успешности извођења наставе
 Организација допунске наставе

Реализоване теме/садржаји/активности:
1. На првој седници стручног већа одржаној 20.8.2018. реализоване су следеће

активности:
 Конституисање већа и подел задужења
 Усвојен је годишњи план рада већа
 Урађена је предлог поделе предмета на наставнике

2. На другој седници стручног већа одржаној 31.8.2018. реализоване су следеће
активности:

 Избор уџбеника за машинску групу предмета
 Предлог чланов аиспитних комисија
 Избор стручних семинара за екстерно усавршавање

3. На трћој седници стручног већа одржаној 17.9.2018.реализоване су следеће
активности:

 Разматрана је и усвојена коначна верзија елабората за верификацију
занимања Механичар моторних возила

4. На четвртој седници стручног већа одржаној 8.10.2018. реализоване су следеће
активности:

 Организација допунске и додатне наставе
 Усвојени су предлози за набавку потрошног материјала за одржавање

практичне наставе
 Изабран је представник за одлазак на заједницу машинских школа

5. На петој седници стручног већа одржаној 26.11.2018. реализоване су следеће
активности:

 Усвојен је извештај са заједнице машинских школа
 Дефинисана су задужења наставника везана за реализацију пројекта: Ми

варимо спортске справе

6. На шестој седници стручног већа одржаној 22.01.2019. реализоване су следеће
активности:

 Усвојена су испитна питања за матурски испит из механике
 Подељена су задужења за увођење новог занимања: Техничар

мехатронике

7. На седмој седници стручног већа одржаној 20.3.2019. реализована је следећа
активност:

 Договорене су активности у вези увођења новог наставника у посао

8. На осмој седници стручног већа одржаној 19.4.2019. реализована је следећа
активност:

 Разматран је позив на републичко такмичење ученика 3. степена у
заваривању у Новом Саду,
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 Подељена су задужења наставницима
 Изабарани су ученици који ће представљати школу на такмичењу

9. На деветој седници стручног већа одржаној 23.5.2019. реализована је следећа
активност:

 Поднет је извештај са републичког такмичења на коме смо по
категоријама постигли следећи успех: поступак 111 Милорадовић Игор 8.
место; поступак 135 Колев Урош 9. место; поступак 141 Васковић Лазар
8. место. Екипно 8. место.

10. На десетој седници стручног већа одржаној 21.6.2019. реализована је следећа
активност:

 Подељена су задужења наствницима и одређени ученици за реализацију
заједничког пројекта са установом културе у Ћуприји на изради кућица за
књиге

 Извршена је анализа успешности извођења наставе
 Договорена је реализациија допунске наставе

Своје циљеве и задатке Веће за Машинску групу предмета остварује плански
иконтинуирано у току целог полугодишта. Настава се одвијала по оквирима и
обимупредложеним од Министарства просвете Републике Србије.

Председник стручног већа:
Владан Костић

ИЗВЕШТАЈ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2018-2019. ГОДИНУ

(подручје рада Машинство и обрада метала )

За школску 2018-2019  годину организована је практична настава ученика одељења 1-
3.(смер бравар-заваривач)
Ученици су обављали практичну наставу у следећим предузећима:Мип процесна
опрема Д.О.О.(Трајковић Стефан,Сандић Лука,Ленхард Марко,Лазовић
Никола,Радуловић Дејан).У предузећу Мип Тимо Д.О.О. су практичну наставу
обављали следећи ученици:Радуловић Сава,Николић Ђорђе,Јовановић
Матеја,Миловановић Драган,Лазар Миладиновић
Ученици одељења 2-3 су обављали практичну наставу у следећим предузећима:Мип
процесна опрема Д.О.О.(ту су били следећи ученици Колев Урош,Миленковић
Михајло,Нешић Данијел,Симоновић Иван,Јовановић Богдан и Јонић Иван).Комплетан
програм рада као и блок наставе се налази у књизи евиденције за њихово одељење.У
предузећу МИП-Тимо Д.О.О.практичну наставу су обављали следећи
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ученици:Буљанчевић Милош,Басковић Лазар,Јовановић Б.Богдан,Марковић
Ђорђе,Милорадовић Игор,Милосављевић Вељко,Перић Милош.
Практична настава је такође организована и за ђаке смера Механичар моторних возила
и то по следећем распореду;
1.Тодоровић Кристина (занатска радња СМН-65Мијатовац)
2.Милошевић Лазар (ј.п. Стандард-Јгодина)
3.Крстић Никола (Примера Моторс-Ћуприја)
4.Радовановић Миљан(Ауто сервис Ивица-Ћуприја)
5.Пуцовић Милош(Ауто сервис Ивица-Ћуприја)
6.Лукић Немања (сзр Ауто Неле Ћуприја)
7.Илић Димитрије (сзр Толић -Супска)
8.Милојевић Немања (сзр Симић опв)
9.Милановић Вељко (Ауто техник клуб-Супска)
10.Алитовић Миливоје (стр. Неша ауто Параћин)
11.Костић Драган (Балкан ЛОГИСТИК-Супска)
Сви ученици су са успехом завршили практичну наставу и крајње оцене се могу наћи у
књигама евиденције за та одељења.

Подносилац извештаја
Иветић Јелена

Организатор практичне наставе за машинство

ИЗВЕШТАЈ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ У
ПОДРУЧЈУ РАДА САОБРАЋАЈ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ

2018/2019. ГОДИНЕ

Практична настава се одвијала према постојећем плану и програму и у складу са
Законом о безбедности саобраћаја, као и уз договор са директором школе, правником и
наставницима практичне наставе саобраћајне групе предмета.

Ученици 3/3 одељења - образовни профил: Возач моторних возила имали су
предавања из Познавања саобраћајних правила и прописа ( 30 часова ) у оквиру
практичне наставе у блоку у школи у периду од 17. до 21.9.2018. године и у том
периоду нису имали редовну наставу. Часове су држали: Дејан Младеновић једну
групу, а Иван Грујић другу групу.

Ученици 3/2 одељења - образовни профил: Техничар унутрашњег транспорта
имали су предавања из Познавања саобраћајних правила и прописа ( 30 часова ) у
оквиру практичне наставе у блоку у школи у периду од 24. до 28.9.2018. године и у том
периоду нису имали редовну наставу. Часове су држали: Соња Керкез једну групу, а
Иван Грујић другу групу.
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У организацији наше школе, а уз подршку локалне самоуправе, организована је
посета ученика средњих школа ( првенствено ученика наше школе саобраћајне струке )
који поседују пробну возачку дозволу организацији „НАВАК“ у Суботиште 08.11.2018.
године. Ученицима је пружена могућност да из угла возача, сувозача и путника прођу
неке симулације ситуација које могу да се десе током вожње. Након завршетка
симулација ученици су добили сертификате.

Ученици одељења 3/1 ( ТДС ), 3/3 ( ВМВ ) и 4/3 ( ТДС ) практичну наставу су
обављали по предузећима са којима је школа склопила уговор о остваривању практичне
наставе за школску 2018/2019. годину ( ауто-сервисима, ауто-школама, техничком
прегледу и предузећима која имају унутрашњи транспорт ), а одељења 1/1 ( ТДС ), 1/2 (
ТУТ ), 2/1 ( ТДС ), 2/2 ( ТУТ ), 3/2 ( ТУТ ), 4/1 ( ТДС ) и 4/2 ( ТДС ) практичну наставу
су имала у школи.

Ученици 3/1 одељења ( ТДС ) практичну наставу су обављали ван школе, а
обилазили су их наставници саобраћајне групе предмета Соња Керкез једну групу и
Александар Рајић другу групу. То су следећа предузећа:

1. Технички преглед „Ауто – Милошевић“ ДОО, Ћуприја
2. Општа болница Ћуприја ( гаража ), Ћуприја
3. Предузеће за пренос возла „Ravnelle trade auto plus“ ДОО, Ћуприја
4. Технички преглед „Манце ауто“ ДОО, Ћуприја
5. Ауто – школа „Виринац“, Ћуприја
6. Ауто – школа „Локи“, Ћуприја
7. Ауто – школа „Круг – тренд“, Параћин
8. Ауто – школа „Старт“ ОД, Параћин
9. Технички преглед „Техно Живановић“ ДОО, Параћин
10. Технички преглед „ Сјај Кочинац“ ДОО, Параћин
11. Ауто – школа „Мала пијаца“ ДОО, Јагодина
( до 19.11.2018. године )
12. Ауто – школа „Лазар ауто“ ДОО, Јагодина
( до 03.12.2018. године )
13. Ауто – кућа „Озон“ ДОО, Јагодина
14. Ауто – школа „М & М dobar znak“, Јагодина
( од 19.11.2018. године )

Ученици 3/3 одељења ( ВМВ ) практичну наставу су обављали ван школе, а
обилазили су их наставници саобраћајне групе предмета Бојан Стојковић једну групу и
Александар Рајић другу групу. То су следећа предузећа:

1. Ауто – сервис и продаја резервних делова „Матић“, Ћуприја
2. „Благојевић Р“, Ћуприја
3. „Примера моторс“ ДОО, Ћуприја
4. Ауто – кућа „Озон“ ДОО, Јагодина
5. Технички преглед „Сјај Кочинац“ ДОО, Параћин
6. Технички преглед „Техно Живановић“ ДОО, Параћин
7. Ауто – школа „Старт“ ОД, Параћин
8. СТР „Неша – ауто“, Параћин
9. Ауто – сервис „ Ивица“, Ћуприја
10. СЗТ и КР „Ауто – Неле“, Ћуприја
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Ученици 4/3 одељења ( ТУТ ) практичну наставу су обављали ван школе, а
обилазили су их наставници саобраћајне групе предмета Миладин Павловић једну
групу и Александар Пешић другу групу. То су следећа предузећа:

1. ДОО „Раваница“, Ћуприја
2. „Зенит“ ДОО, Ћуприја
3. „МИП процесна опрема“ ДОО, Ћуприја
4. ЈКП „Равно 2014“, Ћуприја
5. ВП „Ћуприја“, Ћуприја
6. „Будућност“ ДОО Ваљево – погон Параћин
7. ТТП „ДИС“, Јагодина

На крају првог периода оцењивања ( прво тромесечје ) следећи ученици
нису оцењени из практичне наставе:

1. Рајковић Невена 4/2 одељење ( ТДС )
2. Белојица Ксенија 4/1 одељење ( ТДС )
3. Милетић Данијел 3/1 одељење ( ТДС )
4. Асановић Радмила 2/2 одељење ( ТУТ )
5. Алексић Андрија 1/2 одељење ( ТУТ ),

а следећи ученици су оцењени оценом недовољан ( 1 ):
1. Васић Виктор 4/3 одењење ( ТУТ )
2. Зекири Жељко 4/3 одељење ( ТУТ )
3. Цветковић Стефан 4/2 одељење ( ТДС )
4. Васић Милан 4/1 одељење ( ТДС )
5. Илић Александар 3/3 одељење ( ВМВ )
6. Савић Александар 3/3 ( ВМВ )
7. Антић Александар 2/2 одељење ( ТУТ )
8. Видановић Марко 1/2 ( ТУТ )
9. Стојановић Милош 1/2 ( ТУТ )

10. Илић Анђела 1/1 ( ТДС )

У септембарском испитном року одржаном 03.10.2018. године комисија за
полагање тестова била је: Иван Грујић и Бојан Стојковић за Б – категорију; Соња
Керкез и Александар Пешић за Ц – категорију.

Од 17 пријављених ученика за полагање тестова за Б - категорију, 8 је положило
тестове, а 9 је пало. Ученици који су положили тестове су:
1. Антић Лука – 3/1 ( ТДС )
2. Стојменовић Катарина – 3/1 ( ТДС )
3. Миленковић Никола – 3/2 ( ТУТ )
4. Муратовић Милија – 3/2 ( ТУТ )
5. Милкић Александра – 3/2 ( ТУТ )
6. Ивковић Андрија – 3/2 ( ТУТ )
7. Петровић Светлана – 3/1 ( ТДС )
8. Аџемовић – Речевић Петра – 3/1 ( ТДС )



52

Од пријављених 13 ученика за Ц – категорију, 1 није приступио полагању, 2 су
положила тестове, а 10 је пало . Ученици који су положили тестове су:
1. Милетић Марко – 3/3 ( ВМВ )
2. Станојевић Никола – 3/3 ( ВМВ )

У септембарском испитном року одржаном 03.10.2018. године комисија за
полагање возачког испита за Б - категорију била је: Станко Томић и Дејан
Младеновић.

Ученици који су положили возачки испит и стекли право на издавање пробне
возачке дозволе у овом испитном року  су:
1. Ђорђевић Тони – 4/3 ( ТУТ )
2. Тошић Алекса – 4/3 ( ТУТ )

У октобарском испитном року одржаном 29.10.2018. године
комисија за полагање тестова била је: Владан Костић и Бојан Стојковић за Б –
категорију; Јелена Иветић и Александар Рајић за Ц – категорију.

Од 13 пријављених ученика за полагање тестова за Б - категорију, 3 су положила
тестове, 2 нису изашла на полагање, а 8 је пало. Ученици који су положили
тестове су:
1. Савић Михајло – 3/1 ( ТДС )
2. Ђорић Данијел – 3/2 ( ТУТ )
3. Петровић Невена – 3/2 ( ТУТ )

Од пријављених  14 ученика за Ц – категорију сви су изашли на полагање, али
нико није положио тестове.

Возачки испит за Б категорију који је био заказан за петак, 02.11.2018.
године, одржан је у понедељак, 19.11.2018. године на Полетовом полигону у
Параћину зато што школски полигон није имао нагиб прописан новим Законом о
безбедности саобраћаја који је ступио на снагу 25.10.2018. године. Чланови
комисије за полагање возачког испита за Б категорију били су: Гвозден Дицић и
Миладин Павловић за једну групу и Славиша Милановић и Дејан Ђорђевић за
другу групу.
Ученици који су положили возачки испит у овом испитном року и стекли право
на издавање пробне возачке дозволе за Б категорију су:
1. Павловић Викторија 4/3 ( ТУТ )
2. Петковић Тања 4/2 ( ТДС )
3. Живановић Александар 4/2 ( ТДС )
4. Миловановић Душан 4/2 ( ТДС )
5. Ђорђевић Душан 4/2 ( ТДС )

У новембарском испитном року одржаном 30.11.2018. године комисија за
полагање тестова била је: Соња Керкез и Александар Рајић за Б – категорију;
Дејан Ђорђевић и Александар Пешић за Ц – категорију.

Од 12 пријављених ученика за полагање тестова за Б - категорију, 1 је положио
тестове. Ученик који је положио тестове је:
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1. Милојковић Никола – 3/2 ( ТУТ )

Од 12 пријављених ученика за полагање тестова за Ц - категорију, 4 су положила
тестове. Ученици који су положили тестове су:
1. Чекрлић Богдан – 3/3 ( ВМВ )
2. Буљанчевић Драган – 3/3 ( ВМВ )
3. Михајловић Ђорђе – 3/3 ( ВМВ )
4. Траиловић Срђан – 3/3 ( ВМВ )

Возачки испит за Б категорију је био заказан 05.12.2018.године, а чланови
комисије били су: Ненад Петровић и Станко Томић; Иван Грујић и Славиша
Милановић. Полагање је обављено на Полетовом полигону у Параћину.

Ученици који су положили возачки испит у овом испитном року и стекли право
на издавање пробне возачке дозволе за Б категорију су:
1. Петрићевић Никола – 4/3 ( ТУТ )
2. Маринковић Мирјана – 4/3 ( ТУТ )
3. Пауновић Јелена – 4/2 ( ТДС )
4. Јовановић Давид – 4/1 ( ТДС )
5. Стевановић Петар – 4/1 ( ТДС )
6. Ивановић Војин – 3/1 ( ТДС )
7. Јовановић Немања – 3/1 ( ТДС )

У децембарском испитном року одржаном 26.12..2018. године комисија за
полагање тестова била је: Александар Рајић и Александар Пешић за Б –
категорију; Ненад Петровић и Миладин Павловић за Ц – категорију.

Од 19 пријављених ученика за полагање тестова за Б - категорију, 14 је
положило тестове, 1 није изашао на полагање, а 4 су пала. Ученици који су
положили тестове су:
1. Тодоровић Лазар – 4/3 ( ТУТ )
2. Адамовић Стефан – 3/2 ( ТУТ )
3. Антић Анђела – 3/2 ( ТУТ )
4. Петковић Јована – 3/2 ( ТУТ )
5. Јовановић Урош – 3/2 ( ТУТ )
6. Миленковић Звездан – 3/2 ( ТУТ )
7. Зорић Милан – 3/2 ( ТУТ )
8. Скокна Андреј – 3/2 ( ТУТ )
9. Илић Адријана – 3/2 ( ТУТ )
10. Радисављевић Миљан – 3/1 ( ТДС )
11. Лазић Младен – 3/1 ( ТДС )
12. Ђуровић Марија – 3/1 ( ТДС )
13. Стојменовић Тамара – 3/1 ( ТДС )
14. Радовановић Мина – 3/1 ( ТДС )

Од 11 пријављених ученика за полагање тестова за Ц - категорију, 5 је положило
тестове, 5 је пало, а 1 није приступио полагању. Ученици који су положили
тестове су:
1. Поповић Андрија – 3/3 ( ВМВ )
2. Милановски Милан – 3/3 ( ВМВ )
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3. Миленковић Давид – 3/3 ( ВМВ )
4. Ристић Милош – 3/3 ( ВМВ )
5. Динић Немања – 3/3 ( ВМВ )

Возачки испит за Б категорију је био заказан 23.01.2019.године, а чланови
комисије били су: Иван Грујић и Станко Томић; Миладин Павловић и Гвозден
Дицић.

Ученици који су положили возачки испит у овом испитном року и стекли право
на издавање пробне возачке дозволе за Б категорију су:
1. Крстић Теодора – 4/3 ( ТУТ )
2. Обрадовић Милан – 3/1 ( ТДС )
3. Николић Т. Никола – 3/1 ( ТДС )
4. Ђорђевић И. Милош – 3/1 ( ТДС )
5. Ђорђевић К. Милош – 3/1 ( ТДС )
6. Павловић Никола – 3/1 ( ТДС )

У јануарском испитном року одржаном 30.01.2019. године комисија за
полагање тестова била је: Соња Керкез и Дејан Младеновић и за Б и за Ц –
категорију.

Од 6 пријављених ученика за полагање тестова за Б - категорију, 1 је положио
тестове, а 5 је пало. Ученик који је положио тестове је:
1. Илић Стефан – 3/1 ( ТДС )

Од 5 пријављених ученика за полагање тестова за Ц – категорију нико није
положио.

На крају првог полугодишта следећи ученици нису оцењени из практичне
наставе:

1. Димитров Сандра 2/2 ( ТУТ )
2. Васић Урош 2/2 ( ТУТ )
3. Белојица Ксенија 4/1 одељење ( ТДС )
4. Голубовић Никола 4/2 ( ТДС )
5. Рајковић Невена 4/2 ( ТДС ),

а следећи ученици су оцењени оценом недовољан ( 1 ):
1. Васић Виктор 4/3 одењење ( ТУТ )
2. Цветковић Стефан 4/2 одељење ( ТДС )
3. Савић Александар 3/3 ( ВМВ )

Практична настава се одвијала према постојећем плану и програму и у складу са
Законом о безбедности саобраћаја, као и уз договор са директором школе, правником и
наставницима практичне наставе саобраћајне групе предмета.
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Због продужетка зимског распуста ( епидемије грипа ) одрађене су две наставне
– радне суботе и то: 23.3.2019. године ( распоред часова за уторак ) и 06.4.2019.
године ( распоред часова за среду ), док је остала надокнада часова одрађена је
посебним распоредом часова ( пречас или накнадни час ).

Возачки испит за Б категорију је био заказан 27.02.2019.године ( јануарски
рок ), а чланови комисије били су: Соња Керкез и Славиша Милановић.

Ученици који су положили возачки испит у овом испитном року и стекли право
на издавање пробне возачке дозволе за Б категорију су:
1. Ивковић Јована – 4/2 ( ТДС )
2. Миленковић Никола – 3/2 ( ТУТ )
3. Ђорђевић Д. Милош – 3/1 ( ТДС )
4. Илић Данијел – 3/1 ( ТДС )
5. Милетић Данијел – 3/1 ( ТДС )
6. Рајић Урош – 3/1 ( ТДС )

У фебруарском испитном року одржаном 08.3.2019. године комисија за
полагање тестова била је: Јелена Иветић и Владан Костић и за Б и за Ц –
категорију.
Од 11 пријављених ученика за полагање тестова за Б – категорију нико није
положио.
Од 5 пријављених ученика за полагање тестова за Ц – категорију нико није
положио.

У овом испитном року није организовано полагање возачког испита јер
није било ученика који су завршили обуку.

Возачки испит за Б и Ц категорију је био заказан 26.3.2019.године (
мартовски рок ), а чланови комисије били су: Ненад Петровић, Гвозден Дицић
и Славиша Милановић.

Ученици који су положили возачки испит у овом испитном року и стекли право
на издавање пробне возачке дозволе за Б категорију су:
1. Милкић Александра – 3/2 ( ТУТ )
2. Муратовић Милија – 3/2 ( ТУТ )
3. Савић Михајло – 3/1 ( ТДС )

Ученици који су положили возачки испит у овом испитном року за Ц категорију
су:
1. Милетић Марко – 3/3 ( ВМВ )
2. Миленковић Давид – 3/3 ( ВМВ )

У мартовском испитном року одржаном 29.3.2019. године комисија за
полагање тестова била је: Соња Керкез и Дејан Ђорђевић за Б – категорију; Иван
Грујић и Дејан Младеновић за Ц – категорију.

Од 13 пријављених ученика за полагање тестова за Б - категорију 3 су положила
тестове, 1 није изашао, а 9 је пало. Ученици који су положили тестове су:
1. Симић Нина – 3/1 ( ТДС )
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2. Адамовић Анастасија – 3/1 ( ТДС )
3. Љубић Марко – 3/1 ( ТДС )

Од 8 пријављених ученика за полагање тестова за Ц – категорију 2 су положила,
1 није изашао, а 7 је пало.
Ученици који су положили тестове су:
1. Богосављевић Дарко – 3/3 ( ВМВ )
2. Савић Александар – 3/3 ( ВМВ )

У априлском испитном року одржаном 19.4.2019. године комисија за
полагање тестова била је: Соња Керкез и Дејан Ђорђевић за Ц – категорију; док
је полагање тестова за Б – категорију одржано 23.4.2019. године, а комисију су
чинили: Владан Костић и Александар Рајић.
Од 6 пријављених ученика за полагање тестова за Ц – категорију 3 су положила,
а 3 су пала.
Ученици који су положили тестове су:
1. Бевц Данијел – 3/3 ( ВМВ )
2. Илић Александар – 3/3 ( ВМВ )
3. Петровић Петројка – 3/3 ( ВМВ )

Од 8 пријављених ученика за полагање тестова за Б - категорију 1 је положио, 1
није изашао на полагање, а 6 је пало.
Ученик који је положио тестове је:
1. Милосављевић Андрија – 3/2 ( ТУТ )

На крају трећег периода оцењивања ( тромесечја ) следећи ученици нису
оцењени из практичне наставе:

1. Пешут Александар 4/2 одељење ( ТДС )
2. Јолић Андријана 1/2 одељење ( ТУТ ) – нова ученица
3. Димитров Сандра 2/2 одељење  ТУТ )
4. Васић Урош 2/2 одељење ( ТУТ )
5. Радисављевић Миљан 3/1 одељење ( ТДС )

а следећи ученици су оцењени оценом недовољан ( 1 ):
1. Васић Виктор 4/3 одељење ( ТУТ )
2. Зекири Жељко 4/3 одељење ( ТУТ )
3. Миладиновић Ђорђе 4/3 ( ТУТ )
4. Ђорђевић Душан 4/2 одељење ( ТДС )
5. Васић Милан 4/1 одељење ( ТДС )
6. Адамовић Стефан 3/2 одељење ( ТУТ )
7. Милосављевић Миљан 3/2 одељење ( ТУТ )
8. Муратовић Милија 3/2 одељење ( ТУТ )
9. Миловановић Милош 2/1 одељење ( ТДС )

У периоду од 15. до 19.4.2019. године 30 часова ПСП-а слушали су ученици 2/1
одељења – Техничар друмског саобраћаја ( према плану и програму ). Часове су
држали наставници саобраћајне групе предмета: Дејан Младеновић ( једну групу
) и Соња Керкез ( другу групу ). У том периоду нису имали редовну наставу. Сви
ученици овог одељења слушали су часове ПСП-а ( по 30 часова ), осим
Павловић Александре која је слушала 28 часова.
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Возачки испит за Ц категорију је био заказан 08.5.2019.године ( априлски
рок ), а чланови комисије били су: Миладин Павловић, Гвозден Дицић и
Славиша Милановић.

Ученици који су положили возачки испит у овом испитном року за Ц категорију
су:
1. Станојевић Никола 3/3 ( ВМВ )
2. Чекрлић Богдан 3/3 ( ВМВ )
3. Буљанчевић Драган 3/3 ( ВМВ )
4. Ристић Милош 3/3 ( ВМВ )
5. Траиловић Срђан 3/3 ( ВМВ )
6. Динић Немања 3/3 ( ВМВ )

Инструктор вожње, Станко Томић, радио је до 14.5.2019. године ( пензија ), а
као његова замена дошао је Милан Ђикић ( инструктор вожње ).

На крају наставне године није било ученика завршних одељења који би полагали
разредни испит.

Возачки испит за Б и за Ц категорију је био заказан 29.5.2019.године (
мајски рок ), а чланови комисије били су: Дејан Младеновић, Гвозден Дицић и
Славиша Милановић за Ц – категорију и Александар Рајић, Гвозден Дицић и
Славиша Милановић за Б - категорију.
Нико од пријављених ученика ( 2 ученика ) за Ц – категорију није положио
возачки испит у овом испитном року.

Ученици који су положили возачки испит у овом испитном року за Б –
категорију су ( од 7 пријављених ученика 5 је положило, а 2 су пала ):
1. Аџемовић – Речевић Петра – 3/1 ( ТДС )
2. Петровић Светлана – 3/1 ( ТДС )
3. Милојковић Никола – 3/2 ( ТУТ )
4. Зорић Милан – 3/2 ( ТУТ )
5. Јовчић Никола – положио је ванредно ( ТУТ )

У оквиру полагања завршног испита за ученике 3/3 одељења – образовни
профил: Возач моторних возила организовано је полагање возачког испита
за Ц категорију. Испит је одржан у понедељак, 10.6.2019. године од 9 часова.
Чланови комисије били су: Дејан Ђорђевић, Гвозден Дицић и Славиша
Милановић. Право на полагање имала су 3 ученика. Сви су пријавили, изашли и
положили возачки испит. То су:
1. Милановски Милан – 3/3 ( ВМВ )
2. Михајловић Ђорђе – 3/3 ( ВМВ )
3. Поповић Андрија – 3/3 ( ВМВ )

На крају наставне године ученици завршних одељења имају следеће оцене
из практичне наставе:

3/3 одељење ( ВМВ ):
одличан ( 5 ): 10 ученика
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врло добар ( 4 ): 5 ученика
добар ( 3 ): 3 ученика
довољан ( 2 ): 2 ученика
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,15 ).

4/1 одељење ( ТДС ):
одличан ( 5 ): 12 ученика
врло добар ( 4 ): 5 ученика
добар ( 3 ): 2 ученика
довољан ( 2 ): 4 ученика
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,09 ).

4/2 одељење ( ТДС ):
одличан ( 5 ): 12 ученика
врло добар ( 4 ): 2 ученика
добар ( 3 ): 3 ученика
довољан ( 2 ): 7 ученика
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 3,79 ).

4/3 одељење ( ТУТ ):
одличан ( 5 ): 9 ученика
врло добар ( 4 ): 3 ученика
добар ( 3 ): 8 ученика
довољан ( 2 ): 3 ученика
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 3,78 ).

У периоду од 10. до 12.6.2019. године 20 часова ПСП-а слушали су ученици 2/2
одељења – Техничар унутрашњег транспорта ( према плану и програму ). Часове
су држали наставници саобраћајне групе предмета: Соња Керкез ( једну групу )
и Ненад Петровић ( другу групу ). У том периоду нису имали редовну наставу.
Сви ученици овог одељења слушали су часове ПСП-а ( по 20 часова ), осим
Антић Александра и Антић Алексе који су слушали по 14 часова.

У периоду од 17. до 20.6.2019. године ученици 2/1 и 2/2 одељења слушали су
Прву помоћ у оквиру практичне наставе у блоку ( 10 часова ) по гупама. Сви су
присуствовали часовима које су држали др Ана Адамовић и др Ивица Јоцић и
добили потврде. Ученици ових одељења су посетили аутобуску станицу „Еuro –
lin“ у Параћину 18.6.2019. године ( у оквиру практичне наставе у блоку ).

Ученици 2/1 одељења ( образовни профил: Техничар друмског саобраћаја ) који
су одслушали 30 часова ПСП – а ( Познавања саобраћајних правила и прописа )
и који поседују личну карту стекли су право на полагање тестова за Б –
категорију. Испит је одржан у петак, 21.6.2019. године и то: прва група од 9 h, a
чланови комисије били су: Ненад Петровић и Дејан Ђорђевић; друга група од 11
h, а чланови комисије били су: Иван Грујић и Миладин Павловић. Од
пријављених 16 ученика положила су 2, 1 није изашао, а 13 је пало. Ученици
који су положили тестове за Б – категорију су:
1. Богићевић Александар – 2/1 ( ТДС )
2. Миловановић Милан – 2/1 ( ТДС )
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Возачки испит за Б и за Ц категорију је био заказан 27.6.2019.године (
јунски рок ), а чланови комисије били су: Ненад Петровић и Гвозден Дицић за
Ц – категорију; Соња Керкез, Александар Рајић и Гвозден Дицић за Б -
категорију.

На полагање возачког испита за Ц – категорију упућена су 2 ученика 3/3
одељења ( образовни профил: Возач моторних возила ) која су пријавила испит и
изашла на полагање. Полжио је један ученик и стекао право на полагање
завршног испита, а то је:
1. Богосављевић Дарко – 3/3 ( ВМВ )

На полагање возачког испита за Б – категорију упућено је 11 ученика. Сви су
пријавили и изашли на полагање. Положило је 5 ученика, а 6 је пало. Ученици
који су положили возачки испит за Б – категорију и стекли право на издавање
пробне возачке дозволе су:
1. Ђуровић  Марија – 3/1 ( ТДС )
2. Лазић Младен – 3/1 ( ТДС )
3. Миленковић Звездан – 3/2 ( ТУТ )
4. Скокна Андреј – 3/2 ( ТУТ )
5. Антић Анђела – 3/2 ( ТУТ )

Часови практичне наставе одржани су у складу са наставним планом и
програмом и у складу са могућностима реализације плана за ученике који су
били распоређени у предузећима и који су практичну наставу у блоку имали у
предузећима.

На крају наставне године ученици незавршних одељења имају следеће
оцене из практичне наставе:

1/1 одељење ( ТДС ):
одличан ( 5 ): 17 ученика
врло добар ( 4 ): 5 ученика
добар ( 3 ): 5 ученика
довољан ( 2 ): 6 ученика
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,00 ).

1/2 одељење ( ТУТ ):
одличан ( 5 ): 7 ученика
врло добар ( 4 ): 10 ученика
добар ( 3 ): 5 ученика
довољан ( 2 ): 4 ученика
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 3,77 ).

2/1 одељење ( ТДС ):
одличан ( 5 ): 14 ученика
врло добар ( 4 ): 7 ученика
добар ( 3 ): /
довољан ( 2 ): 1 ученик
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЈЕ ОДЛИЧАН ( 4,55 ).
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2/2 одељење ( ТУТ ):
одличан ( 5 ): 10 ученика
врло добар ( 4 ): 10 ученика
добар ( 3 ): 2 ученика
довољан ( 2 ): 1 ученик
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,26 ).

3/1 одељење ( ТДС ):
одличан ( 5 ): 20 ученика
врло добар ( 4 ): 9 ученика
добар ( 3 ): 1 ученик
довољан ( 2 ): /
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЈЕ ОДЛИЧАН ( 4,63 ).

3/2 одељење ( ТУТ ):
одличан ( 5 ): 8 ученика
врло добар ( 4 ): 4 ученика
добар ( 3 ): 4 ученика
довољан ( 2 ): 5 ученика
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 3,71 ).

Возачки испит за за Ц категорију је био заказан 08.7.2019.године ( јулски
рок ), а чланови комисије били су: Иван Грујић и Славиша Милановић.

На полагање возачког испита за Ц – категорију упућена су 2 ученика 3/3
одељења ( образовни профил: Возач моторних возила ) која су пријавила испит,
изашла на полагање, полжила и стекла право на полагање завршног испита у
августу. То су:
1. Илић Алаксандар – 3/3 ( ВМВ )
2. Петровић Петројка – 3/3 ( ВМВ )

Извештај сачинила:
Јелена Ћојановић,

организатор практичне наставе за саобраћај

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСТРУКТОРА У ШКОЛСКОЈ
2018/2019. ГОДИНИ

1. Томић  Станко
3.9.2018.-14.05.2019.----888 час.

2. Дицић  Гвозден
3.9.2018-28.06.2019.-----856 час.

3. Милановић Славиша
3.9.2018.-28.06.2019.-----600 час.
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4. Рајић Александар
06.03.2019.-20.06.2019.---86 час.

5. Ђикић Милан
15.05.2019.-21.06.2019.---162 час

У школској 2018/2019 години одржано је  11 полагања ВОЖЊЕ

На полагање је изашло 77 ученика и положило 53 ученика.

Одржано је 9 полагања ТЕСТОВА

На полагање је изашло 164 ученика и положило 44 ученика.

Извештај сачинио:
Дицић Гвозден, инструктор

ИЗВЕШТАЈ О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА
за школску 2018/2019.годину

Школске 2018/2019. године ванредно школовање је уписало 21 ученика у четири
образовна профила: Техничар друмског саобраћаја (ТДС) 13 ученика, Техничар
унутрашњег транспорта (ТУТ)  1 ученика и Заваривач (ЗАВ)  1 ученик, Аутомеханичар
(АМ) 3 ученика и  бравара – заваривача (БЗ) уписана су 3 ученика.

У ТДС 1 ученик је уписао ради завршетак започетог школовања у нашој школи.
2 ученика су полагали разлику испита да наставе школовање у ТДС као редовни
ученици. 9 ученика је уписало као преквалификацију а 1 ученик је ишао по решењу
Школске управе као ванредни ученик.

У ТУТ 1 ученика је уписало као завршетак започетог школовања у нашој школи.

ЗАВ уписао један ученик као преквалификацију.

АМ уписаоло је 2 ученика као ванредни ученици без предходног школовања у
средњој школи, а један ученик је уписан као преквалификацију.

БЗ је уисало 3 ученика који су полагали разлику испита ради настављања
школовања.

Дипломски испит је положило 7 ученика и то ТДС 4 ученика и ТУТ 2 ученика и
МТКК 1 ученик.

Завршни испит у ВМВ  је положило 1 ученик.
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Укупно је школске 2018/2019. године ванредно школовање је завршило 8
ученика.

Извештај поднео :

31.08.2019. у Ћуприји                                                                  Референт за ванредне
ученике

Дејан Младеновић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ
ОБРАЗОВАЊА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Број уписаних кандидата из ВС је укупно  5:
1. Бојан Станић                        Б,Ц,ЦЕ
2. Дејан Ђурђевић                   Б,Ц,ЦЕ,Д
3. Дејан Ћирица                       Б,Ц,ЦЕ
4. Драган Пантовић                 Б,Ц,ЦЕ,Д
5. Бојан Јоковић                       Б,Ц,ЦЕ,Д

Број уписаних кандидата из  је укупно 8 :
1. Никола Ђурђевић                        Б,Ц,ЦЕ
2. Дрган Николић                             Б,Ц,ЦЕ
3. Иван Здравковић                         Б
4. Стеван  Ђорђевић                        Б,Ц,ЦЕ  (прешао из Крушевца)
5. Стаменковић Бојан                      Б,Ц,ЦЕ
6. Ненад Петровић                           Б,Ц,ЦЕ
7. Бојан Стојковић                            Б
8. Јаковљевић Марко                      није завршио

Број уписаних кандидата за докатегоризацију  2:
1. Прокић Марко                             ЦЕ
2. Рајћ Александар                          Ц

Укупан број кандидата који је уписао је 15. Сви кандидати који су уписали су завршили
сем Марка Јоковљевића.

Извештај сачинио:

Грујић Иван, проф. саобраћајне групе предмета



63

ИЗВЕШТАЈ СА 26. РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА
УЧЕНИКА 3. СТЕПЕНА МАШИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

Позив за XXVI Републичко такмичење ученика 3. степена машинских школа
Србије добили смо 18. 4. 2019. Такмичење се одржало 10. и 11. маја 2019. Новом Саду у
Средњој машинској школи-теоретски део, а практични део у предузећу Победа Нови
Сад.

На седници стручног већа одржаној 19. 4.2019. одлучено је да се иде на
такмичење, иако немамо ученике 3 разреда. На истом активу је одлучено да припрему
теоријског дела  такмичења са ученицима одраде Владан Костић и Србољуб
Стевановић, а практичан рад увежбавају у предузећу МИП Процесна опрема уз надзор
Србољуба Стевановића.

За одлауак на такмичење, на основу показаног знања и и вештина изабрани су
ученици: Васковић Лазар (поступак 141 – TIG), Милорадовић Игор (поступак 111-REL)
и Колев Урош (поступак 135-MAG) ментор Србољуб Стевановић.

На  такмичењу су постигнути следећи резултати:

 Поступак 111 Милорадовић Игор 8. место (од 16 такмичара)
 Поступак 135 Колев Урош 9. место (од 15 такмичара)
 Поступак 141 Васковић Лазар 8. место (од 8 такмичара)

Екипно су заузели 8. Место од укупно 16 екипа.

Извештај сачинио:
Костић Владан, проф. машинске групе предмета

ИЗВЕШТАЈ СА 26. РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА
САОБРАЋАЈНИХ ШКОЛА

26. Републичко такмичење саобраћајних школа Републике Србије одржано је од
5.-7.4.2019. године у Врању. На такмичењу је узело учешће 30 школа међу којима је
била и Техничка школа из Ћуприје.
Екипа у саставу:

1. Ловрић Ђорђе
2. Јовковић Младен
3. Стојановић Ђовани
4. Матић Милица
5. Миленковић Давид
6. Станојевић Никола

Остварила је одличан пласман.
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У појединачној конкуренцији у категорији возач Б категорије, Ловрић Ђорђе је освојио
2. Место.
У екипној конкуренцији такође у категорији Возач Б категорије, Ловрић Ђорђе и
Јовковић Младен су освојили 1. Место.
У генералном пласману од 30 школа наша школа је заузела високо 7. Место.
На такмичењу су били присутни и професор Младеновић Дејан, Грујић Иван,
Стојковић Бојан и инструктор Дицић Гвозден, као и директор школе Манић Маја.
Такмичење је протекло у фер и спортском надметању.
Треба напоменути да је ове године такмичење добило регионални карактер, јер су на
њему учествовале и екипе из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније,
Црне Горе и Бугарске.

Извештај сачинио:
Дицић Гвозден, инструктор

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА -
ПСИХОЛОГА

за  школску 2018/2019. годину

Рад  психолога током школске 2018/2019. године одвијао се према унапред
сачињеном глобалном (годишњем) програму и месечним оперативним програмима, а у
складу са Правилником о раду стручних сарадника (Просветни гласник бр.5/2012),
Законом о основама система образовања и васпитања , Законом о средњој школи,
Годишњим планом рада школе, Школском програму, Акционим плановима развојног
плана...

За потребе овог извештаја, рад психолога биће приказан по подручјима рада,
набрајањем главних послова

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада

 Планирање и програмирање сопственог рада : израдаглобалног (годишњег
плана) и  оперативних (месечних)планова рада

 Учешће у израдиделоваГодишњегпланарадашколе за школску 2018/2019.
годину

 Израда плана сопственог стручног усавршавања за шк. 2018/2019. год.
 Организациони послови везани за почетак школске године:формирањеи

класификацијадокументацијеученикапо одељењима (картони ученика);
документација за одељенске старешине
 Сарадња    у  изради  оперативних      и  глобалних   планова  рада наставника
(предлог образаца , достављање наставних програм, израда пописа Просветних
гласника у којима су објављени наставни програми)

 Учешће у конципирању структуре и изради делова школског програма
 Учешће у реализацији Развојног плана школе и израда извештаја о томе
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 Учешће у планирању и програмирању седница стручних органа школе у
сарадњи са директором школе и руководиоцима стручних органа
 Израда плана посете наставе
 Израда плана и организација промоције и маркетинга школе на подручју
општине Параћин, Ћићевац и Варварин

2. Праћење и вредновање образовно- васпитног рада

 Пријем, класификација и праћење благовремене израде наставних планова,
израда извештаја о предатим плановимараданаставника

 Праћење ефеката образовно–васпитног рада (успеха и понашања ученика),
израда извештаја и анализа

 Учешће у изради, праћењу и вредновању ИОП-а за ученика Миливојевић
Стефана

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

 Израда делова  извештаја о раду школе

 Праћење дидактичко-методичке заснованости наставе и методологије
оцењивања посетом часова (посећено  40 часова)

 Спровођење истраживања и израда извештаја (социо-економски статус и
породичне прилике ученика, професионалне намере матураната, структура
уписаних ученика у први разред, истраживање о конзумирању психо-активних
супстанци за потребе Завода за јавно здравље)

 Преглед Књига евиденције образовно-васпитног рада

3. Рад са наставницима

 Учешће у увођење у посао приправника и новодошлих наставника (замене)
 Израда предлога садржаја  часа одељенског старешине и реализација појединих

садржаја
 Упознавање одељењских старешина са психолошким карактеристикама ученика

и породичним условима
 Сарадња са одељењским старешинама на решавању појединачних проблема

ученика и одељења кроз појачан васпитни рад
 Стручно усавршавање наставника :
1. презентација новог Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на

ИОП, његову примену и вредновање, седница Наставничког већа 15.11.2018.
2. Интегрисан приступ настави
Могућности за професионално усавршавање наставника кроз Еразмус+ платформе и
мреже , седница Наставничког већа 11.4.2019.
3. Анализа новог Правилника о вредновању квалитета рада установе 10/2019 од

15.2.2019. Седница Наставничког већа 18.4.2019.

 Консултативно-инструктивни рад са наставницима после посећених часова и по
потреби, у циљу унапређивања области самовредновања: Настава и учење

 Организација и присуство угледним часовима
 Сарадња и помоћ одељенским старешинама у програмирању родитељских



66

састанака и размена информација након одржаних родитељских сасатанака
 Саветодавна помоћ наставницима у савладавању тешкоћа и проблема у

васпитном раду
 Сарадња са одељенским старешинама у појачаном васпитном раду са

ученицима који неоправдано изостају

4. Рад са ученицима

 Посета одељења првог разреда ради упознавање са пословима и задацима рада
психолога , а са циљем разбијања предрасуда о обраћању психологу и
мотивисању за сарадњу

 Реализација предавања за одељења првог разреда о методама и техникама
успешног учења „ Како да учимо успешније“, Дигитално насиље, Насиље у
партнерским везама

 Реализација радионице „Одбијање притиска“ у оквиру превенције злоупотребе
психоактивних супстанци

 Обављање психолошко саветодавних разговора и појачан васпитни рад са
ученицима који имају различите потешкоће  у свакодневном функционисању
Највише је било рада са ученицима који врше повреду правила понашања
(неоправдано изостајање, агресивно и насилно понашање, дискриминација,
недисциплиновано понашање и ометање наставе) због чега је велики број
ученика (око 80) био обухваћен појачаним васпитним радом, покренута и
вођена 5 дисциплинска поступака

 Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених група
 Рад на превенцији осипања ученика
 Сарадња са Ученичким парламентом (помоћ у планирању и програмирању

рада, присуство састанцима, спровођење акција, учешће у пројекту „Ми варимо
спортске справе“– посета свих основних школа у Параћину

 Рад на унапређивању безбедности ученика и решавању инцидентних ситуација
у сарадњи са школским полицајцем, и директором школе

 Организација и присуство Округлом столу о Наркоманији са групом ученика
(представници сваког одељења) на Високој Медицинској школи

 Организација предавања о Наркоманији за све ученике у школи, у сарадњи са
Заводом за јавно здравље Ћуприји ( дистрибуција публикације )

 Одржана радионица „ Превенција недоличног и насилничког понашања“  у
оквиру пројекта „ Безбедна матура „ у сарадњи са Полицијском станицом
Ћуприја

 Организација предавања о Репродуктивном здрављу младих у сарадњи са
Заводом за јавно здравље и Диспанзером за жене Дома здравља Ћуприја

 Професионално информисање и саветовање у избору даљег правца школовања
за ученике завршних разреда, индивидуално и у одељењу (организација
презентација високих школа и факултета)

 Организација и реализација семинара „Вршњачка медијација“

5. Рад са родитељима

 Индивидуални разговори са родитељима ученика који су обухваћени
појачаним васпитним радом и против којих је  покренут дисциплински
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поступак, као и родитељима ученика који имају проблеме у учењу или
понашању

 Учешће у раду Савета родитеља

6. Рад са директором

 Размена информација о новинама у образовно-васпитном сиситему,
образовној пракси и свакодневним активностима у школи

 Анализа успеха и понашања ученика на крају сваког оцењивачког периода
 Планирање и програмирање седница Наставничког већа, Педагошког

колегијума и осталих стручних органа и тимова
 Израда распореда посете наставних часова
 Сарадња на изради Годишњег плана рада школе и извештаја о раду школе
 Решавање молби и жалби ученика
 Предлагање чланова стручних актива, тимова и комисија
 Сарадња у спровођењу дисциплинског поступка против ученика

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

 Руковођење Тимом за инклузивно образовање и Тимом за обезбеђивање
квалитета и развоја установе

 Сарадња и рад у Тиму за самовредновање, Тиму за превенцију насиља,
злостављања и занемаривања деце,

 Учешће у раду седница Наставничког већа, Одељењских већа, Стручних већа
, Стручног актива за развојно планирање, Стручног актива за израду и развој
школског програма, Дисциплинске комисије, Педагошког колегијума,Савета
родитеља, Ученичког парламента

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

 Сарадња са стручним институцијама (основне школе, средње школе, Дом
ученика, Центар за социјални рад, Завод за јавно здравље, Дом здравља,
Национална служба за запошљавање, Полицијска станице Ћуприја...)

 Учешће у раду Актива стручих сарадника основних и средњих школа
Ћуприје

 Свакодневна сарадња са школским полицајцем ради размене информација о
стању безбедности у школи и решавању инцидентних    ( конфликтних)
ситуација

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

 Вођење евиденције и документације (глобални и  оперативни планови рада,
извештај о раду, дневник рада, евиденција и извештаји о појачаном васпитном
раду са ученицима, радне белешке..)

 Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима,
посећеним активностима, односно часовима

 Припрема за рад (праћењем литературе, стручних сајтова...)
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 Стручно усавршавање (посебан извештај )

У Ћуприји , август, 2019. године                        Стручни сарадник:
Слободанка Илић, психолог

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА
ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.

ГОДИНИ

На предлог директора школе формиран је Тим за инклузивно образовање кога
чине:
1. Манић Маја , директор школе

2. Илић Слободанка , стручни сарадник- психолог

3. Стојановић Мирјана, наставница биологије замењена у јануару Станисављевић
Владаном

4. Пантић Даниела, наставница географије

5. Марковић Тамара 1/2-представник ученика

Већина чланова Тима (С. Илић , М. Манић, М. Стојановић)  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 2018/2019. годину и одржано је
8 састанка. На почетку школске године  анализиран рад у предходној години и
сачињен извештај о раду као и план за ову годину. На првом састанку је усвојен сталан
термин за састанке-понедељак 9:45.

С обзиром да је Одлуком Школске управе Јагодина - Окружне комисије за
завршни испит и упис ученика у средњу школу за Поморавски управни округ  , у први
разред за образовни профил техничар унутрашњег транспорта, распоређен ученик
Миливојевић Стефан, као ученик који је основну школу завршио по индивидуалном
образовном плану са измењеним садржајем (ИОП 2),  Тим је упутио директору школе
предлог за утврђивање права на  ИОП , као и предлог за чланове Тима за додатну
подршку (ИОП тим).

На другом састанку разматран је  индивидуални образовни план са измењеним
садржајем (ИОП2) за Миливојевић Стефана и донет је закључак да се упути на
усвајање Педагошком колегијуму.

На трећем састанку разматран је нови Правилник о ближим упутствима за
утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање,
који је објављен у „Службеном гласнику РС број 74 од 5.10.2018. године.
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На четвртом састанку извршено је разматрање резултата вредновања ИОП 2 за
Стефана Миливојевића анализирањем достизања планираних исхода и делотворности
примењених мера подршке након тромесечне примене.

Тим за инклузивно образовање је на крају првог полугодишта, на петом
састанку,  анализирао свој рад  и израдио извештај о реализацији програма у првом
полугодишту. На истом састанку тема је био План превенције раног напуштања школе.

Шести састанак Тима био је посвећен вредновању ИОП-а на крају другог
периода.

На седмом састанку је вредноцав ИОП за трећи период (треће  тромесечје).
На крају наставне године, на осмом састанку Тим је вредновао ИОП за четврти

период   ( април-јун) , разматрао Извештај о раду Тима за школску 2018/2019. и бавио
се темом имплементације Индекса инклузије у програмирање рада школе за школску
2019/2020. годину.

Извештај урадила:
Илић Слободанка, стручни сарадник-психолог

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ
УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И

ЗАМАНЕМАРИВАЊА

зашколску 2018/2019. 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 2018. године.

Чланови Стручног тима за шк. 2018/19. годину  су:

 Илић Слободанка,психолог школе, координатор Тима;
 Јовановић Бобан, школски полицајац;
 Пантић Даниела, наставница географије;
 БранковићСнежана, 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.2018/2019.годину;
разматрање је предлога Протокола међусекторске сарадње свих релевантних субјеката
на нивоу Општине у спречавању насиља.
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Током првог полугодишта шк.2018/2019. 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.

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
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА

школска 2018/2019. година

У школској 2018/19. години одржано је укупно 5 седница овог тима и одмах на
почетку, после конституисања, извршено је доношење Програма рада за текућу
школску годину. У току школске године решавана су разна питања везана за школски
програм, као што су:

- остваривање циљева и стандарда постигнућа,
- допуне планова и програма за образовни профил Механичар моторних возила,
- раздвајање целовитог школског програма на поједине образовне профиле,
- вредновање и анализа успеха ученика и резултата рада наставника,
- потребе и могућности локалне заједнице и конкретни услови рада школе,

На почетку школске године чланови тима су били:

1 - Миладин Павловић, наставник саобраћајне групе предмета - председник
2 - Илић Слободанка, стручни сарадник - члан
3 - Стојковић Љиљана, секретар школе - члан

Половином марта 2019. године Стојковић Љиљана је променила радно место у
другој школи, а уместо ње на радно место секретара школе дошла је Катарина
Михајловић-Ђикић, тако да је она изабрана као нови члан овог тима.

Председник Тима
за развој школског програма

Миладин Павловић, проф. саобраћајне групе предмета

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2018-2023. 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 дана17.09.2018. године, донео је

Стручни актив за развојно планирање у саставу:

1.Маја Манић, директор школе
2. Керкез Соња, координатор
3. Станисављевић Владан, наставник математике
4. Илић Пантић Ана, наставни хемије
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5. Павловић Марко, представник Школског одбора
6. Антић Далиборка, представник Савета родитеља
7. ДинићАнђела,представник Ученичког парламента

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. План укључивања школе у развојне пројекте

Школа је конкурисала за развојне пројекте код три донатора:

 Чешка амбасада-пројекат „Опремање саобраћајног кабинета“, је одбијен
 Министарство омладине и спорта-у оквиру програма „МЛАДИ СУ

ЗАКОН“ са пројектом „Ми варимо спортске справе“
 који је имао за циљ стицање вештина машинске обраде метала,

спајање металних конструкцијаразличитим поступцима варења
приликом израде спортских справа за бављење уличним спортом -
стварање повољних услова за остваривање дуалног образовања.

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја у износу од
1.867.600 динара у оквиру пројекта „Опремање саобраћајног
кабинета“ који подразумева опремање саобраћајног кабинета
техничком опремом за извођење наставе теоријског дела возачког
испита у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја и
Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво,
односно огранак привредног друштва или средња стручна школа
који врше оспособљавање кандидата за возаче, у којима ће ученици у
средњем стручном образовању и средњем стручном образовању по
дуалном моделу (Механичар моторног возила) моћи да слушају
наставу, вежбају online тестове за полагање возачког испита. У
оквиру пројекта, школа је расписала јавну набавку. Фирма Алтус
д.о.о. је испунила услове дате јавном набавком, са којом је и
склопљен уговор о набавци опреме. Опрема предвиђена пројектом је
на време и у складу са условима предвиђеним пројектом и јавном
набавком испоручена.

2. Унапређивање квалитета наставе кроз стручно усавршавање и
евалуацију

 Извршен је избор  семинара и обука за стручно усавршавање ван школе
 Урађени су лични планови стручног усавршавања за текућу школску

годину унутар и ван установе
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 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

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  2018. Форд Ка

4. Унапређење квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима
је потребна додатна подршка

 Израда плана и програма Tима заинклузивно образовање
 Препознати ученици из осетљивих група
 Израђени индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих

група
 Вреднован квалитет имплементације ИОП-а у школи

5. Превенција насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и
родитељима

 Учешће у хуманитарним акцијама ради развијања солидарности и
емпатије код ученика

6. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који
превазилазе садржај појединих наставних предмета

 Посета и учешће у манифестацијама које организује Народна бинлиотека
„Душан Матић“, ученици наше школе су присуствовали предавањима,
представама и концертима поводом обележавања 120 година од рођења
Душана Матича, као и другим свечаностима

 Одлазак у Установу културе на представу „Мушкарчине“
 Посета Општинској смотри „Песниче народа мог“
 Посета сајму књига у Београду
 Посета сајму аутомобила у Београду
 Формирана спортска секција
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 Израђени кратки филмови на тему безбедности саобраћаја и емитовање
на локалној телевизији „Поморавље“ под називом Крузни ток

 Редовни систематски прегледи: посета стоматолога одељењима,
предавања на тему репродуктивног здравља

 Организована допунске наставе из Познавања прописа и правила у
саобраћају

7. Пружање подршке ученицима у процесу учења

 Организована допунска настава на транспарентан начин

8. Повећање угледа и промоција школе

 Редовно ажурирање фејсбук странице и сајта школе. Побољшање изгледа и
функције сајта школе

 Редован проток инфоормација о актуелним дешавањима у школи путем
медија и школског сајта

 Обилазак Основних школа ради промоције школе и представљања смерова
 Израђен маркетиншки материјала (видео презентација, спот, штампани

флајери) који омогућава видљивост нашег педагошког идентитета
 Школа је медијски промовисана на телевизији и радију

9. Остале активности

 Обезбеђена потребна документација и укњижен објекат школског простора
 Замењена улазна врата, спроведена јавна набавка, изабрана фирма,

реализована активност

Извештај сачинила:
Керкез Соња,

руководилац Тима за развојно планирање

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ
ПРОЈЕКТА

школска 2018/2019. година

Члановитима за израду пројеката су:

1. Владан Костић-руководилац
2. Драгана Васиљевић- представница школског одбора
3. Маја Манић - директор
4. Дејан Младеновић – наставник саобраћајне групе предмета
5. Соња Керкез – наставница саобраћајне групе предмета
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На састанцима је вођен записник по претходно утврђеном дневном реду, анализиране
супотребе школе, актуелни донатори, решавани су проблеми и питања важна за
реализацију добијених пројеката, планирани следећи кораци у раду тима.

У току школске 2018./2019. одржана су седамсастанка тима за израду пројеката. На
састанцима тима чланови су се бавили следећим активностима:

 Конституисање тима
 Разматрање донаторских организација
 Предлози за израду пројеката
 Усавршавање чланова тима за што квалитетнију израду пројеката
 Планиране активности у наредном периоду
 Разматране су реализоване активности у претходном периоду

Реализоване теме/садржаји/активности:
1. На првој седници стручног већа одржаној 25.9.2018. реализоване су следеће

активности:
 Конституисање тима и подел задужења
 Разматране су донаторске организације у предстојећем периоду
 Дати су предлози за израду пројеката
 Урађен је пројекат за опремање учионица и предат амбасади Републике

Чешке 28.9.2018.

2. На другој седници тимаодржаној 11.10.2018. реализоване су следеће активности:
 Тим је упознат са јавним позивом за доделу средстава из буџета

Републике Србије и договорено је да се преда пројекат за опремање
саобраћајног кабинета.

3. На трћој седници тима одржаној 13.12.2018.реализоване су следеће активности:
 Драгана Васиљевић је поднела извештај са обуке у организацији

регионална агенција за економски развојШумадије и Поморавља којој је
присуствовала 27. и 28. новембра

4. На четвртој седници тимаодржаној 4.2. 2018. реализоване су следеће
активности:

 Поднет је извештај о преузимању донације CRH -1 тона цемента за
израду рампе

 Разматране су потребене активности за израду пројекта за саобраћајни
полигон са којим би се конкурисало код амбасаде Јапана

5. На петој седници тимаодржаној 8.4.2019. реализоване су следеће активности:
 Чланови тима су упознати да је пројекат опремање саобраћајног кабинета

прихваћен од стране министарства просвете, и разматрана је динамика за
реализацију пројекта.

6. На шестој седници тимаодржаној 20.06.2019. реализоване су следеће
активности:

 Образована је комисија за спровођење јавне набавке за опремање
саобрћајног кабинета, дат је предлог комисије за пријем опреме
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 Разматрани су следећи кораци у реализацији пројекта

7. На седмој седници тима одржаној 19.4.2019. реализована је следећа активност:
 Тим је упознат са одлуком о додели уговора, потписивањем уговора,

пријемом добара, и свим извршеним радовима на реализацији пројекта
опремање саобраћајног кабинета.

Тим за израду пројеката наставља са радом невезано за образовни циклус, приводи
крају реализацију пројекта опремање саобраћајног кабинета и разматра нове пројекте и
донаторе.

Руководилац тима:
Владан Костић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

школска 2018/2019. година

У току школске 2018/2019. године Тим за културне делатности састајао се
четири пута. Предвиђени план рада тима реализован је у већој мери.

У првом полугодишту спроведена је акција „Ја сам поклонио књигу, а ти?“ која
је трајала целе школске године.Одзив ученика није био велики и само је неколико њих
поклонило књиге библиотеци.

Организовање одласка на Сајам књига није било успешно због недовољног броја
пријављених ученика.

Поводом обележавања 125 година од рођења Милоша Црњанског, у Народној
библиотеци „Душан Матић“ организовано је предавање о животу и раду једног од
наших највећих писаца. Предавање је одржао наставник наше школе Марко Антић, а
присуствовали су и ученици 3. разреда наше школе.

У децембру је одржана свечана академија поводом обележавања 150 година од
оснивања првог читалишта у Ћуприји. Ученици наше школе присуствовали су овој
свечаности, а чланови Новинарске секције написали су чланак о овом догађају. Током
децембра ученици су се припремали за извођење приредбе поводом школске славе Св.
Саве.

У сарадњи са Установом културе у Ћуприји организовано је извођење представе
„Мушкарчине“, након које су ученици учествовали на трибини која језа тему имала
родну равноправност, положај и проблеме младих у данашњем друштву.

Термин за одржавање поетске вечери померен је због продужавања школског
распуста. Поетско вече одржано је 25. априла (било је планирано за 14. фебруар) у
просторијама школе. Чланови тима осмислили су програм, сценарио и установљено је
који ће се писци и које песме наћи у програму за извођење. Учествовали су ученици
другог, трећег и четвртог разреда.

Извештај сачинила:
Андреа Живић Ерор, проф. српског језика и књижевности
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

школска 2018/2019. година

У складу са са чланом 130 новог  Закона о основама система образовања и
васпитања (Службени гласник РС 88/2017 и 27/2018)  директор школе је  образовао
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе кога чине:

1. Манић Маја, директор школе
2. Илић Слободанка, стручни сарадник-психолог, руководилац Тима
3. Младеновић Дејан, представник запослених
4. Нешковић Ђорђе, представник локалне самоуправе
5. Стојменовић Данијела, представник Савета родитеља
6. Илић Данијел, представник Ученичког парламента

Циљеви и задаци Тима су:
 Обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада школе
 Праћење остваривања школског програма и развојног плана
 Остваривање циљева и стандарда постигнућа
 Вредновање резултата рада директора, стручних сарадника и наставника
 Праћење и утврђивање резултата рада ученика

Функционисањем Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе успоставља се
механизам интерног квалитета .

Током  школске 2018/2019. године Тим је одржао пет састанака и реализовао
следеће програмске активности:

 Конституисање Тима и подела задужења
 Израда плана рад за школску 2018/ 2019. годину
 Разматрање рада Тима и израда извештаја о раду на полугодишњем и

годишњем нивоу
 Разматрање новог Правилник о стандардима квалитета рада установе

(Службени гласник РС-Просветни гласник , бр14/2018. 0д 2.8.2018. год.)
 Разматрање методологије самовредновања у изабраној области за ову

школску годину – Подршка ученицима
 Разматрање Правилник о друштвено-корисном,односно хуманитарном раду
 Праћење реализације Развојног плана
 Праћење реализације Школског програма
 Разматрање  Годишњег плана рада школе за шк. 2018/2019. годину
 Праћење реализације планова рада стручних већа и тимова
 Унапређивање интерног стручног усавршавања
 Праћење активности у вези планирања и резултата уписа ученика за школску

2019/2020. годину
 Праћење активности у вези обележавања школске славе Светог Саве
 Анализа постигнућа ученика  на крају наставне (школске) године
 Анализа  реализације наставе
 Разматрање стручног усавршавања наставника и стручних сарадника
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 Разматрање извештаја о раду директора школе
 Разматрање извештаја о раду стручног сарадника-психолога школе
 Разматрање обуке ученика завршних разреда за потребе одбране земље
 Сагледавање стања осипања ученика и предлог мера за спречавање

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе је у потпуности реализовао
планиране активности и допунио новим у складу са потребама и актуелним
догађајима.

Руководилац Тима
Илић Слободанка, стручни сарадник-психолог

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

школска 2018/2019. година

Тим сачињавају:
1. Иветић Јелена – руководилац
2. Милић Борко – проф. енглеског језика
3. Пантић  Даниела – проф. географије
4. Сибиновић Саша – представник локалне самоуправе
5. Јвановић Јовица – представник родитеља
6. Динић Сања – представник ученичког парламента

Први састанак Тима је одржан 10.9.2018. године и на њему се прво конституисао
Тим и једнгласно усвојио програм рада за настаупајућу годину. Програм рада између
осталог обухвата: развијање компетенција за целоживотно учење, развијање вештине
комуникације, развијање дигиталне компетенције, затим подстиче ученике да брину о
свом здрављу, вршење едукација о штетности дроге, алкохола и дувана ... развијање
естетске компетенције, предузетничке компетенције ...

Други састанак Тима је одржан 4.12.2018. године на коме се дискутовало о недавно
одржаној трибини о злоупотреби дрога. На трибини су говорили докторка Јулијана
Јоцић, представник Центра за промоцију здравља, др Наташа Савић психијатар, Весна
Мирковић психолог центра за социјални рад из >Ћуприје, Бојан Стефановић инспектор
полицијске управе Јагодина, Милена Гавриловић Јовановић судија >Вишег суда из
Јагодине.

Трећи састанак је одржан 5.2.2019. године када се говорило о извештају тестова
професионалне оријентације за мтуранте. Детаљнији извештај се налази у извештају
Тима за самовредновање.

Четрти састанак Тима је одржан 4.3.2019. године када смо разговарали о најави
посете Канцеларије за младе општина Ћуприја, са жељом да се одрже трибину на тему
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Предузетништва. Овај предмет већ постоји као ново уведени у неким школама, али они
желе да приближе важност изучавања истог њиховим вршњацима.

Пети састанак Тима је одржан 12.3.2019. године и ту се највише дискутовало о
трибини фондације Тијана Јурић. Назив трибине је био Украдена безбедност. Одзив је
био велики за ову осетљиву тему. Трибину је водио господин Игор Јурић, отац
трагично настрадале девојчице Тијае Јурић. Говорило се о појму педофилије, насиља на
Интернету, затим о трговини људима. Циљ предавања је да ученици препознају
опасности на Интернету као и да развију умеће препознавања поузданости података. У
међувремену је изгласан и такозвани Тијанин закон, који гласи да полиција мора
ОДМАХ да реагује након пријаве нестанка малолетене особе. Резиме је да је предавање
било изузетно корисно и као превенција и као врста информисаности.

Извештај сачинила
Иветић Јелена,

Руководилац Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва

ИЗВЕШТАЈ О АЖУРИРАЊУ ШКОЛСКОГ САЈТА

школска 2018/2019. година

У току школске 2018/2019. године школски сајт је наставио да пружа потребне
информације о раду школе. На сајт је постављено мноштво докумената, међу којима су
и извештаји о раду школе, и конкурс о упису у нову школску годину.Администратор
сајта је током године вршио редовно унапређивање изгледа сајта, као и отклањање
евентуалних недостатака и вршио је промене на сајту у складу са променама у самој
школи.

Почетком године постављен је списак уџбеника који се користе у настави из
свих предмета, као и испитна питања за ванредне ученике.

И ове године је настављена успешна сарадња са колегом Дејаном
Младеновићем, који је редовно и ажурно достављао распоред испита за ванредне
ученике пре почетка сваког испитног рока.

Информације о извођењу јавних набавки је доставила школски правник
Катарина Михајловић Ђикић.

Школски сајт је крајем школске године био од помоћи матурантима који су ту
могли пронаћи питања за изборне предмете, као и теме за матурске радове. На сајту је
био објављен и састав комисија за матурске испите.

У наредном периоду школски сајт ће наставити да буде извор информација о
раду школе за све заинтересоване посетиоце.

Сајт је одржаван уз несебичну помоћ директора школе.

Администратор сајта
Дејан Симић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ И
ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ

школска 2018/2019. година

Начин промовисања
школе Реализоване активности Носиоци активности

Екстерни маркетинг Израда емисије
“Безбедност пре свега“ /
Кружни ток. Осмишљен је
концепт емисије и снимљен
је део везан за прву помоћ,
а биће још 4-5 делова.

Активности које су
реализовање у вези са
пројектом “Ми варимо
спортске справе“, а што
подразумева следеће:
-Контактирање са свим
директорима и стручним
службама основне школе
-Инсталирање паноа у свих
16 основних школа са
важним информацијама о
активностима школе
-Паноима су приложена два
листа школских
новина“Ретровизор“. У
припреми је трећи број.
-Припрема ППпрезентација
за промоцију здравих
стилива живота као
алтернативе алкохолизму
наркоманији и насиљу и
промоција занимања
бравар- заваривач
-Одржана су предавања за
чланове УП на нивоу града
Јагодине, а у другом
полугођу ће за Ћуприју и
Параћин.
-Фотографисана је израда
спортских справа у свим
фазама на часовима
практичне наставе
-инсталирање спортских

Соња Керкез
ученици и наставници
ТВ ПОМОРАВЉЕ
Црвени крст
Саобраћајна полиција

Марко Јаковљевић
Руководиоци секција
Ученички парламент наше
школе
Ученички парламенти
основних школа
Координатори УП
истручни сарадници
основних школа
Локална самоуправа
ТВ ПОМОРАВЉЕ
Наставник практичне
наставе за занимање
бравар-заваривач
ученици занимања бравар
заваривач(изјаве за ТВ)
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справа je реализовано  уз
подршку Локалне
самоуправе у дворишту
Основне школе”13. Мај“у
Мијатовцу уз пригодан
забавно-уметнички
програм и такмичење на
справама „Уличног
спорта“.
-У другом полугодишту
одржано је неколико
састанака у циљу
припреме за промоцију
школе ученицима основних
школа. Том приликом је
извршена подела задужења
члановима тима. План
обиласка основних школа
је приложен уз записник
-Ученицима осмог
разреда у поморавском
округу су представљена
занимања школе. Посебно
је истакнут регионални
значај школе (једина која у
округу образује ученике у
подручју рада-саобраћај),
која се занимања, који
предмети изучавају и коју
групу послова ће обављати
у оквиру занимања,
потребан број бодова,
бесплатна обука вожње у
оквиру практичне наставе,
извођење практичне
наставе у сва три града,
савремено опремљени
саобраћајни кабинет и
смештај у дому ученика.
-Промоција школе на
Сајму образовања у
Ћуприји
-Информисање ученика
завршних разреда основне
школе о накнадно
добијеним занимањима
машинске струке:бравар-
заваривач и механичар
моторних возила.

Управа школе, стручни
сарадници и чланови Тима
за професионалну
оријентацију основних
школа

-У оквиру интерног Марко Јаковљевић
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интерни маркетинг маркетинга у жељи да сепредставимо ученицимаосновне школе који ће уоквиру петофазногмодела професионалнеоријентације увреме“РЕАЛНИХСУСРЕТА“ посетити нашушколу ажурирали смо:- Кутак за УП,за професионалнуоријентацију,-Кутак за спортскусекцију „Корнер“,-Кутак за енглески језик,- ЕКО кутак у циљупромовисања очувањасредине и где ћемопосебно обратити пажњуна саобраћај и животнусредину и- Кутак школскоглиста“Ретровизор“-Све ово што смо урадилиу школи и активностипројекта  представилисмо и гледаоцима ТВПОМОРАВЉА- ученицимародитељима иинституцијама на локалу.

Руководиоци секцијаУченички парламентнаше школеТВ ПОМОРАВЉЕ

интернет маркетинг
-Редовно смо ажуриралиСајт омладинскихпројеката у вези саактивностима напројекту“Ми варимоспортске справе“-Редовно смо ажуриралиФЕЈСБУК страницуТехничке школе Ћупријау вези са свимактивностима којепромовишу школу.

Марко Јаковљевић,руководилац Тима замаркетинг, координаторУП и руководилац секцијеХИП ХОП СЕМАФОР

Извештај сачинио:Марко Јаковљевић, проф. саобраћајне групе предметаруководилац Тима за маркетинг
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ИЗВЕШТАЈ СА СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЋУПРИЈА

школска 2018/2019. година

У школској 2018/2019. години наши ученици су учествовали на свим
такмичењима зацртаним по плану Министарства спорта и школског спорта Србије.

На општинском нивоу смо имали промемљиве резултате на такмичењима у
малом фудбалу, кошарци, рукомету, стоном тенису, одбојци и пливању где су
учествовале и мушке и женске екипе.

Бољи резултат смо остварили на такмичењу у стрељаштву где су прва места у
појединачној конкуренцији освојили у мушкој: Милошевић Александар и женској:
Динић Сања, обоје ученици 4/3 разреда.
Најбољи резултат смо остварили у атлетици где смо освајали прва места у екипном
такмичењу на општинском, регионалном и међурегионалном такмичењу које је
одржано у Смедеревској Паланци.

На такмичењу појединаца у атлетици посебно треба истаћи Марковић  Анђелу,
која је била прва на општинском и регионалном првенству и наравно ученика
Милановић Срећка 2/1 разреда који је остварио најбоље резултате у дисциплини на 400
метара где је освајао прва места на Општинском, регионалном па чак и републичком
такмичењу које је одржано у Сремској Митровици у мају месецу.

Посебно треба нагласити  прво место на републичком првенству кије је освојио
Милановић Срећко 2/1 кога ја као наставник физичког васпитања похваљујем у овом
извештају као изванредног спортисту а још бољег младог човека и ђака наше школе.

Извештај сачинио:
Манојловић Милосав,

Проф. физичког васитања

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
школска 2018/2019. година

У току  првог полугодишта школске 2018/2019. године одржана су четири
састанка Тима за стручно усавршавање.

На првом састанку чланови тима су се договорили о подели задужења и
активностима тима за школску 2018/2019. годину. Илић Слободанка  (школски
психолог)је задужена за координацију, Васиљевић Драгана  (професор енглеског језика
), Петровић Ненад ( професор саобраћајне групе предмета ), Симић Дејан (професор
рачунарунарства и информатике), Дејан Ђорђевић (професор саобраћајне групе
предмета) за обраду података и израду извештаја. Усвојен је програм рада за наредну
школску годину.
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На другом састанку тима је констатовано да су прикупљени подаци о
планираном стручном усавршавању  запослених  за  2018/2019. годину . Одлучено је да
се запосленима скрене пажња да  редовно ажурирају личне портфолије.

На трећем састанку тима договорено је да чланови тима Васиљевић Драгана и
Петровић Ненад ажурирају податке о стручном усавршавању запослених у установи и
формирају базу података за прво полугодиште школске 2018/2019. године.

На четвртом састанку тима за стручно усавршавање установљено је да је
комплетирана база података за стручно усавршавање за прво полугодиште
школске2018-2019  године.  Написан јеизвештај о раду Тима за стручно усавршавање за
прво полугодиште школске 2018/2019. године.

На петом састанку тима за стручно усавршавање донета је одлука да се у
августу, када се сведу подаци о стручном усавршавању за школску 2018/2019. годину,
изради план стручних семинара на основу увида у Развојни план школе за наредних пет
година и утврди списак стручних семинара за иновативне методе наставе и учења.

На шестом састанку тима за стручно усавршавање дат је предлог да се допуни
Правилник о стручном усавршавању у установи у смислу да се запосленима који су
водили електронски дневник на основу тога зарачунају сати стручног усавршавања у
установи.

На седмом састанку тима за стручно усавршавање дат је предлог да се допуни
Правилник о стручном усавршавању у установи, и то да се бодује:

 Вођење електронског дневника

 Учешће у тимовима и активима

 Вођење и ажурирање школског сајта

 Рад на маркентингу школе

 Рад са студентима, приправницима и волонтерима

Извештај урадио:
Петровић Ненад
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8 бодова 15.12.2018. К1
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Супервизија на завршном
испиту

12 бодова
20.06.2019.
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-Супервизија на ѕавршном
испиту - - 12

бодова- 20.06.2019- - -
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Вештине, знања и технике за
превенцију и смањење родно

заснованог насилничког и
дискриминаторног понашања у

школској средини

24 бода 29.-30.10.2018.

Академија Филиповић у
служби модрног образовања - 14-16. 09.2018
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Припрема ученика за тржиште
рада –самопроцена и

представљање послодавцима

8 сати, 8
бодова 27.06.2019.
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕТОГОДИШЊИ ПЕРИОД СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН
УСТАНОВЕ

Р.б. Име и презиме 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 укупно
1 Антић Раде - - - - - -
2 Живић Андреа 24 - 36 60
3 Јањић Предраг 24 8 44 8 21 105
4 Стојановић Миријана - 8 - - - 8
5 Стојановић Срђан - -
6 Велимировић Слађана - -
7 Пантић Данијела - - 12 24 24 60
8 Марковић Саша - - - -
9 Вујновић Александар - 16 - - - 16

10 Симић Дејан - - 54 54
11 Илић Пантић Ана - - - - - -
12 Милосав Манојловић - - - - - -
13 Мицкић Ненад - - -
14 Станисављевић Владан - - - 16 - 16
15 Ђорђевић Сузана - - - - 24 24
16 Тодоровић Миладин - - - - - -
17 Јовановић Слободан - - - - - -
18 Милинковић Јован - - - - - -
19 Јевремовић Бранислав - - - - - -
20 Бранковић Снежана - 20 24 - 16 60
21 Васиљевић Драгана - - 16 16 76 108
22 Милић Борко - - - - - -
23 Костић Владан - 16 - 16 12 44
24 Алексић Драгољуб - - - -
25 Павловић Миладин - - - - - -
26 Ђорђевић Дејан - 8 24 16 12 60
27 Младеновић Дејан 8 8 28 - 44 88
28 Петровић Ненад - 12 - - 20 32
29 Иветић Јелена - - - - - -
30 Грујић Иван - 8 - - 8 16
31 Керкез Соња - - - -
32 Стојковић Бојан - 40 40
33 Вељковић Слађана - 8 - - - 8
34 Јаковљевић Марко - - - -
35 Пешић Александар - - - - - -
36 Радић Радмила - - - - - -
37 Антић Милош - -
38 Марјановић Тамара - - - - - -
39 Дицић Гвозден - - - - - -
40 Томић Станко - - - - - -
41 Милановић Славиша - - - - - -
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42 Илић Слободанка - - 21 16 32 69
43 Јелена Ћојановић - - - - - -
44 Манић Маја 8 - 17 24 64 113
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