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ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Дел.бр.  

Датум: 15.9.2021. 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  15. септембра 2021. 

године је донео 
 

 
 

 

 

 О  Д  Л  У  К  У  
 

 

 

 

 

Усваја се ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ШКОЛЕ за школску 2020/2021. годину без примедби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Председник Школског одбора: 

 

__________________________ 

Драгана Васиљевић, проф.
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Уводни деo 

 

У школској 2020/2021. години у првом разреду Техничке школе уписано је 

укупно 4 одељења и то: 

1. Техничар друмског саобраћаја – 30 ученика (4 године); 

2. Техничар унутрашњег транспорта – 27 ученика (4 године); 

3. Возач моторних возила – 30 ученика (3 године); 

4. Бравар-заваривач – 11 ученика (3 године) 

 Три одељења су у области рада САОБРАЋАЈ: Техничар друмског саобраћаја, 

Техничар унутрашњег транспорта и Возач моторних возила а  једно одељење у области 

рада МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА: Бравар-заваривач по систему дуалног 

образовања. Школа на почетку школске године има 13 одељења са бројем ученика 298.  

Планом уписа планиран је упис комбинованог одељења Бравар-заваривач (15) и 

Индустријски механичар  (15). Како је за упис образовног профила Бравар-заваривач 

било заинтересовано 11 ученика, а за Индустријски механичар 2 ученика, затражили 

смо сагласност родитеља и старатеља за прелазак ових ученика на образовни профил 

Бравар-заваривач, а затим сагласност МПНТР за признавање одељења са мањим бројем 

ученика од предвиђеног Стручним упутством.  

 

У другом разреду заступљени су образовни рофили: 

1. Техничар друмског саобраћаја; 

2. Техничар унутрашњег транспорта; 

3. Возач моторних возила и 

4. Бравар-заваривач 

 

 

У трећем разреду заступљени су образовни профили: 

1. Техничар друмског саобраћаја; 

2. Техничар унутрашњег саобраћаја; 

3. Бравар-заваривач и Механичар моторних возила 

 

 

У четвртом разреду заступљени су образовни профили: 

1. Техничар друмског саобраћаја 

2. Техничар унутрашњег транспорта. 

 

Уписом четири одељења првог разреда, школа има укупно 13 одељења у школској 

2020/2021. години. 
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Материјално–техничка основа рада 

 

Сваке школске године се руководство школе труди да у сарадњи са локалном 

самоуправом побољша услове рада. Тако је и у школској 2020/2021. години у школи 

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 2020/2021.  је урађено и: 

 

– Финансијским планом је предвиђена изградња крова за који је спроведена 

Јавна набавка и радови ће почети крајем септембра, почетком октобра; 

– Купљен је камион за потребе обуке Ц категорије; 

– Распоређен је намештај добијен од ПИО фонда; 

– Купљен је компјутер за канцеларију директора школе; 

– Купљена су два скенера за канцеларије шефа рачуноводстав и секретара 

школе; 

 

 

 

 

Ученици - Структура одељења 

 

Кретање броја ученика у току школске  2020/2021. године 

 

На почетку школске године уписано је 292 ( 4 ИОП2 ) ученикa у 13 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 нису у 

могућности да плаћају превоз или стан током школовања. Један од разлога исписивања 

ученика је и нередовно похађање наставе иако је настава била у једном тренутку само 

„on – line“ због епидемиолошке ситуације. 

 

 

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 29 2 2 0 16 13 29 

I 2 - ТУТ 21 7 3 0 18 7 25 
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I 3 – ВМВ 30 2 3 0 27 2 29 

I 4 – БЗ 10 ( 2 ИОП2 ) 1 1 0 10 0 10 

Укупно 90 ( 2 ИОП2 ) 12 9 0 71 22 93 

II 1 - ТДС 28 0 0 0 14 14 28 

II 2 - ТУТ 20 0 0 0 8 12 20 

    II 3 – ВМВ  23 0 0 0 21 2 23 

II 4 - БЗ 9 ( 1 ИОП2 ) 0 1 0 8 0 8 

Укупно 80 ( 1 ИОП2 ) 0 1 0 51 28 79 

III 1 - ТДС 32 0 1 - преминуо 0 18 13 31 

III 2 - ТДС 26 ( 1 ИОП2 ) 0 1 0 12 13 25 

III 3 – БЗ; 

ММВ 
21 0 0 0 20 1 21 

Укупно 79 ( 1 ИОП2 ) 0 2 0 50 27 77 

IV 1 - ТДС 21 0 0 0 12 9 21 

IV2 - ТУТ 23 0 1 0 14 8 22 

Укупно 44 0 1 0 26 17 43 

СВЕГА 293 ( 4 ИОП2 ) 12 13 0 198 94 292 

 

Ученици који су се уписали одлуком Школске управе у Јагодини ( распоређени ): 

1. Лацмановић Радоје – 1/4 ( Бравар - Заваривач ) 31.8.2020. 

  

 

Ученици који су прешли из других школа: 

1. Јевремовић Маша  у 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 01.9.2020.  

2. Живић Сава у 1/3 ( Возач моторних возила ) 01.9.2020. 

3. Велић Никола у 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 02.9.2020. 

4. Стојков Мартин у 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 02.9.2020. 

5. Радојковић Кристина у 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 02.9.2020. 

6. Васић Борис у 1/3 ( Возач моторних возила ) 03.9.2020. године 

7. Стоиљковић Милош у 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 03.9.2020.  

8. Ивковић Јован у 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 04.9.2020.  

9. Јолић Вељко у 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 06.10.2020.  

10. Ђенисов Александар у 1/1 ( Техничар друмског саобраћаја ) 25.01.2021. 

 

 

Ученици који су се исписали у току школске године су: 

1. Спасојевић Марија из 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 02.9.2019. 

2. Михајловић Иван из 1/3 ( Возач моторних возила ) 01.9.2019. 
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3. Мијатовић Немања из 1/3 ( Возач моторних возила ) 01.9.2019. 

4. Миловановић Немања из 1/1 ( Техничар друмског саобраћаја ) 02.9.2020. 

5. Стојановић Валентина из 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 22.9.2020. 

6. Костадиновић Милица из 1/1 ( Техничар друмског саобраћаја ) 01.10.2020.  

7. Симић Матеја из 2/4 ( Бравар - заваривач ) 12.10.2020.  

8. Илић Немања из 1/3 ( Возач моторних возила ) 23.4.2021. 

9. Лацмановић Радоје из 1/4 ( Бравар – заваривач ) 18.5.2021. 

10. Алексић Андрија из 3/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 10.6.2021. 

 

 

Ученици који су искључени из школе одлуком Наставничког већа: 

1. Шевић Душан из 2/4 ( Бравар – заваривач ) 10.3.2021. – ученик је враћен у школу 

19.5.2021. године 

 

 

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

1. Обрадовић Давор из 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) у 1/1 ( 

Техничар друмског саобраћаја ) 03.9.2020. 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја ученици који су 

уписани у први разред за образовни профил: Индустријски механичар морали су да се 

пребаце у образовни профил: Бравар – заваривач, тако да су у исто одељење, тј. 1/4, али 

у други образовни профил ( Бравар - Заваривач ) распоређени  следећи ученици: 

1. Станојевић Александар 

2. Тодоровић Даки ( ИОП2 ) 

 

Ученици који су променили статус ученика – прешли на ванредно школовање су: 

1. Јовановић Андрија – 4/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 05.10.2020. 

 

 

Ученик који је преминуо је: 

1. Нестроровић Драган – 3/1 ( Техничар друмског саобраћаја ) 25.6.2021. 

 

 

 

Организација рада школе 

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

просвете до 31.1.2020. године. Тада је извршена измена календара, па је почео зимски 

распуст који је трајао до 22.1.2021. године. Током целе школексе године настава се 

одвијала комбинованом методом и онлајн моделом, поделом одељења на групе у 

трајању часа од 30 минута. 
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ЛЕТОПИС ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

 

01.9.2020. године 
Првог радног дана школске 2020/2021. године часови су трајали по 30 минута, а 

настава је реализована у две смене ( прва од 8 h, а друга од 12
30 

h ) при чему су одељења 

подељена у две групе где је прва група свих одељења имала наставу од 8 h, а друга 

група свих одељења од 12
30 

h. Часови обуке вожње трајали су по 45 минута ( и нису 

мењали сатницу). Oваква сатница и смене наставиле су се и наредних дана ( до даљњег 

). У складу са стручним упутством Кризног штаба и Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Р. Србије предузете су све мере заштите ради спречавања ширења 

вируса COVID 19 ( дезинфекција просторија, проветравање, дезинфекција руку и обуће, 

ношење заштитних маски и рукавица, држање физичке дистанце ). 

 

07.9.2020. године 

Школу је стално посећивала надлежна санитарна инспекција која је проверавала да 

ли се спроводе прописане мере заштите ( носе заштитне маске, дезинфикују и перу 

руке, дезинфикују и проветравају просторије ). Школу је посетио и републички 

просветни инспектор који је проверио документацију везану за верификацију 

образовног профила: Индустријски механичар у подручју рада: Машинство и обрада 

метала. 

Ученици одељења 3/2 ( ТУТ ) имали су практичну наставу у блоку – познавање 

саобраћајних правила и прописа ( ПСП ) у школи ( према плану и програму ) од 07.9. до 

11.9.2020. године и у том периоду нису имали редовну наставу ( по 30 часова ). Наставу 

су им држали лиценцирани предавачи наставници саобраћајне групе предмета: 

Александар Рајић ( прва група ) и Дејан Младеновић ( друга група ). 

 

14.9.2020. године 

Ученици 3/1 ( ТДС ) одељења имали су практичну наставу у блоку – Трасирање 

пута ( пројектни задатак ) у школи ( према предвиђеном плану и програму ) у периоду 

од 14.9. до 18.9.2020. године и у том периоду нису имали редовну наставу ( по 30 

часова ). Наставу су им држали наставници саобраћајне групе предмета ( у две групе ): 

Дејан Младеновић и Иван Грујић. 

 

21.9.2020. године 

Ученици одељења 2/3 ( ВМВ ) имали су практичну наставу у блоку – познавање 

саобраћајних правила и прописа ( ПСП ) у школи ( према плану и програму ) од 21.9. до 

25.9.2020. године и у том периоду нису имали редовну наставу ( по 30 часова ). 

Предавања су им држали лиценцирани предавачи наставници саобраћајне групе 

предмета: Дејан Младеновић ( прва група ) и Александар Рајић ( друга група ). 

 

23.9.2020. године 

Школу је посетио републички просветни инспектор који је проверавао да ли се 

поштују мере зашите и носе заштитне маске. Дужност новог школског полицајца 

прузео је Небојша Стојковић. 

 

28.9.2020. године 

Школа је почела да ради комбиновано, тј. настава се одвијала у једној смени тако 

што је једне седмице прва група свих одељења имала наставу у школи, а друга група је 
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пратила „on – line“ наставу, а онда су се следеће седмице групе мењале. Овакав начин 

рада усвојило је Наставничко веће, као и Педагошки колегијум након анонимно 

попуњеног упитника који су доставили чланови већа и који су се већином изјаснили за 

овакав начин рада. Часови су и даље трајали по 30 минута, осим часова обуке вожње 

који су трајали по 45 минута ( у складу са препоруком Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја). 

 

12.10.2020. године 

Одржане су традиционалне уличне трке, али је ове године изостало масовно учешће 

свих такмичара, па и ученика наше школе због спречавања ширења вирусне инфекције 

COVID 19. Учествовали су само атлетичари и они који су баш желели да трче. 

 

19.10.2020. године 

Ученици 3/1 одељења ( Техничар друмског саобраћаја ) први пут су полагали 

теоријски део возачког испита – тестове за Б – категорију директно преко рачунара, тј. 

„оn – line“ у саобраћајном кабинету, тј. учионици бр. 5. 

 

11.11.2020. године 

Државни празник – Дан примирја у I светском рату ( Великом рату ) који је 

обележен нерадно. 

 

12.11.2020. године 

Због тренутне епидемиолошке ситуације Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја је, уз препоруку Кризног штаба, донело одлуку да се уведе тзв. 

„Јесењи распуст“ и за ученике средњих школа који је трајао од 12.11. до 13.11.2020. 

године. Први наставни дан био је понедељак, 16.11.2020. године. 

 

30.11.2020. године 

Одлуком Кризног штаба Републике Србије прешло се на „рад од куће“, тј. настава је 

наставила да се реализује „on – line“. Практична настава по дуалном моделу наставила 

је да се реализује у предузећима са којима је школа склопила уговор на почетку 

школске године и у којима су распоређени ученици ( образовни профил: Бравар – 

заваривач; Механичар моторних возила ). Остала практична настава се реализовала „on 

– line“, док су часови обуке вожње текли уобичајено с тим што су се консултовали 

ученици да ли могу да долазе на часове. Организована су полагања теоријског и 

практичног дела возачког испита уз препоручене мере заштите, а све ради спречавања 

ширења инфекције вируса COVID 19. 

 

18.12.2020. године 

Настава је реализована „on – line“ до 18.12.2020. године. У школу су долазили само 

они ученици који су се изјаснили да се не слажу са предложеном закључном оценом и 

они које су звали наставници да дођу у школу да одговарају, предају графички рад и др. 

Последњи радни – наставни дан у првом полугодишту био је петак, 18.12.2020. 

године. Планиран календар образовно – васпитног рада средњих школа за школску 

2020/2021. годину који је прописало Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја је измењен због епидемиолошке ситуације у земљи везане за пандемију вируса 

COVID 19. 

 

23. 12.2020. године 



Извештај рада Техничке школе 2020/2021. 7 

 

У вези пројекта под називом „Заједно ка средњој школи“  наша школа је добила 

уџбенике на коришћење, а који су означени, пописани и стављени у школску 

библиотеку да би ученици могли да их користе по потреби. Ученицима из осетљивих 

група подељен је поклон – пакет тј. школски прибор везан за пројекат под називом 

„Заједно ка средњој школи“. 

Због епидемиолошке ситуације, тј. пандемије вируса COVID 19 није било могуће 

организовати семинаре директно, већ су се семинари одржали „on – line“. То су два 

семинара под називом: „Планирање, праћење и спровођење мера за спречавање 

осипања ученика“ и „Подршка самовредновању“. 

 

04.01.2021. године 

У пензију је отишао наставник практичне наставе машинске групе предмета и 

председник синдиката „Независност“ наше школе, Александар Пешић. Као његова 

замена дошао је Дарко Шајкић.  За новог председника синдиката наше школе изабрана 

је Снежана Зоњић, финансијски радник. 

 

13.01.2021. године 

Школи је прослеђен е – mail Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

бр. 5/2021-03 од 12.01.2021. године у вези реализације обуке ученика завршних 

одељења везане за систем одбране. Часови су планирани за друго полугодиште, тј. кроз 

4 часа одељењске заједнице,  а потребан материјал ће одељењске старешине 

проследити ученицима својих одељења када се часови буду организовали. 

 

15.01.2021. године 

Школи су прослеђени е – mail - ови Владе Р. Србије из кабинета председника бр. 

512-02-1/2021-01 од 13.01.2021. године и Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја из кабинета министра бр. 601-00-1/2021-01/5 од 15.01.2021. године у вези 

имунизације вакцином против вируса COVID 19 запослених у школи. Напоменуто је да 

сви који су заинтересовани за имунизацију треба да се пријаве на портал еУправе 

https://euprava.gov.rs/uslige/6224 најкасније до недеље, 17.01.2021. године како би се 

направио план вакцинације надлежног органа. 

 

18.01.2021. године 

Друго полугодиште је почело у понедељак, 18.01.2021. године, а настава се 

изводила комбиновано, тј. нпр. прва група свих одељења имала је наставу у школи, а 

друга група свих одељења пратила је наставу од куће, тј. имала је наставу „on – line“. 

 

27.01.2021. године 

Школска слава обележена је радно уз свечану закуску и уз предвиђене мере заштите 

ради спречавања ширења вируса COVID 19. Колачар је била наставник биологије, 

Мирјана Стојановић. Том приликом је уручен новац који су сакупили радници школе 

запосленима који су током 2020. године отишли у пензију, а то су: Бранислав 

Стојановић и Александар Пешић ( 2021. ), док Миладин Тодоровић и Милан Јелић нису 

могли да присуствују прослави. 

 

30.01.2021. године 

Радна - наставна субота, а радило се према распореду часова за среду. Ученици који 

су распоређени да практичну наставу обављају у предузећима на праксу су ишли у 

среду, 27.01.2021. године да не би ишли у суботу јер не раде сва предузећа и суботом. 

Обука вожње се одржавала углавном према распореду заказаних часова. 

https://euprava.gov.rs/uslige/6224
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03.02.2021. године 

На седници Наставничког већа одржаној „on – line“ једногласно је усвојен измењен 

предлог плана уписа ученика у први разред школске 2021/2022. године у подручју рада: 

Саобраћај 3 одељења и то: 1 одељење 4. ссс: 30 ученика – Техничар друмског 

саобраћаја; 1 одељење 4. ссс: 30 ученика – Техничар унутрашњег транспорта; 1 

одељење 3. ссс: 30 ученика – Возач моторних возила; а у подручју рада: Машинство и 

обрада метала 1 комбиновано одељење 3. ссс по дуалном образовању: 15 ученика – 

Бравар – заваривач и 15 ученика – Оператер машинске обраде.  

 

15. и 16.02.2021. године 

Дан Државности обележен је нерадно према Календару образовно – васпитног рада 

средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 

2020/2021. годину. 

 

17.02.2021. године  

Први наставни, тј. радни дан након обележавања државног празника, Дана 

Државности Р. Србије. Школска управа у Јагодини проследила је е – mail школи 

поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља који се ове 

године обележава 24.02. ( сваке последње среде у фебруару ) са упутством на који 

начин треба обележити овај дан, тј. шта одељењске старешине треба да ураде са 

ученицима својих одељења како би обележиле овај дан.  

 

25.02.2021. године 

Школу су посетили представници Техничког факултета у Бору и донели су 

промотивни материјал везан за факултет, а видео – презентацију ће одржати 03.3.2021. 

године ( да не би долазили у контакт и да би се спречило ширења вируса COVID 19 ). 

Контактирали су са стручним сарадником – школским психологом, Слободанком Илић. 

 

02.3.2021. године 

Кризни штаб општине Ћуприја дао је препоруку да средње школе на територији 

општине пређу потпуно на „on – line“ наставу због појаве великог броја заражених 

вирусом COVID 19, нарочито ученика и запослених у школама. 

 

05.3.2021. године 

На седници Педагошког колегијума донета је одлука да се наставе часови обуке 

вожње у наредном периоду иако се прешло потпуно на COVID 19 наставу од 08. до 

19.3.2021. године због великог броја заражених вирусом COVID 19. 

На основу препоруке Кризног штаба Републике Србије Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја донело је одлуку да се настава у средњим школама на 

нивоу републике одвија „on – line“ у периоду од 08. до 19.3.2021. године. Обука вожње 

је настављена јер нико није преузео на себе да реши проблем директног контакта 

инструктора и кадидата који се обучавају. 

 

10.3.2021. године 

На седници Наставничког већа одржаној „on – line“ у 14 часова из школе је 

искључен ученик 2/4 одељења ( Бравар – заваривач ) Шевић Душан због теже повреде 

обавезе ученика по чл. 83. т. 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

већином гласова ( 26 за и 2 уздржана: Слободанка Илић и Марко Јаковљевић ). 

 

19.3.2021. године 
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У школи је од 9 h одржан „on – line“ састанак Заједнице саобраћајних школа коме су 

присуствовали наставници: Владан Костић ( машинска група предмета ); Дејан 

Мледеновић ( саобраћајна група предмета ) и Гвозден Дицић ( инструктор вожње ). 

 

22.3.2021. године 

На основу препоруке Кризног штаба Р. Србије Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја донело је одлуку да се настава у средњим школама на нивоу 

републике и даље одвија „on - line“ до понедељка, 29.3.2021. године. Часови обуке 

вожње су се и даље одвијали редовно. 

 

23.3.2021. године 

Школи је прослеђен е – mail који је Заједници саобраћајних школа послао Завод за 

унапређење образовања и васпитања у вези са могућношћу да се запослени у школама 

пријаве и учествују на Webinar – у Европске мреже школа  посвећен променама у 

начину одржавања наставе и процеса учења које су наступиле услед пандемије и ономе 

што нас очекује након пандемије. Webinar је планиран за понедељак, 29.3.2021. године 

у 11 h. 

 

24.3.2021. године 

Одржана је седница Кризног штаба Р. Србије на којој је одлучено да нема 

попуштања донетих епидемиолошких мера заштите спречавања ширења вируса Covid 

19, тј да се настава у средњим школама и даље одвија „on - line“. Часови обуке вожње 

су и даље текли по устаљеном распореду. 

Школи је прослеђен е – mail Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

којим је речено да ученици могу да се позивају у школу у мањим групама ради 

оцењивања, иако се настава и даље одвијала „on - line“. 

 

26.3.2021. године 

Школа је добила е – mail којим се позива на симпозијум „Интердисциплинарност 

саобраћаја и логистике“ који је проследила Заједница собраћајних школа. Симпозијум 

је планиран за период од 30.9.2021. до 02.10.2021. године у Загребу. 

 

19.4.2021. године 

Одлуком Кризног штаба и Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије поново је почела да се одвија настава у школама по комбинованом 

начину рада ( нпр. прва група једног одељења има наставу „on – line“, а друга група има 

наставу у школи ) уз строго поштовање препоручених заштитних мера ( држања 

дистанце, ношења заштитних маски, дезинфиковања руку, обуће и простора ). 

 

24.4.2021. године 

Наставна субота, а радило се према распореду часова за понедељак. Настава се 

одвијала само „on – line“ и није било часова обуке вожње. 

 

27.4.2021. године 

Миладин Павловић, наставник саобраћајне групе предмета је отишао у пензију. 

 

30.4.2021. године 

Почео је Ускршњи распуст ( пролећни распуст ) који је трајао до 05.5.2021. године. 

 

05.5.2021. године 
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Први наставни – радни дан после Ускршњег распуста. 

 

11.5.2021. године 

На Међуокружном првенству у атлетици одржаном у Смедеревској Паланци 

11.5.2021. године ученици наше школе постигли су следеће резултате: III место у 

атлетици – екипно; III место у атлетици штафета 4 * 100 m; II место у атлетици на 400 

m ( мушка конкуренција  ) освојио је Милановић Срећко, ученик 4/1 одељења; I место у 

атлетици на 100 m ( женска конкуренција ) освојила је Марковић Анђела, ученица 4/1 

одељења.  

Екипу наше школе чинили су: Милановић Срећко – 4/1, Илић Никола – 4/1, Томић 

Димитрије – 2/1, Димитријевић Матија – 2/2, Марјановић Вељко – 2/1, Стоиљковић 

Немања – 3/2.  

На такмичење их је водио наставник физичког васпитања, Манојловић Милосав. 

Пласирали су се на републичко такмичење у атлетици. 

 

13. и 14.5.2021. године 

Ученици 3/3 одељења образовног профила Механичар моторних возила имали су 

часове Прве помоћи у школи ( 10 часова ) – у оквиру предмета практична настава у 

блоку, а часове им је држао др Ивица Јоцић. 

 

15.5.2021. године 

Наставна субота, а радило се према распореду часова за петак. Настава се одвијала 

само „on – line“ и није било часова обуке вожње. 

 

18.5.2021. године 

Организовано је фотографисање ученика свих одељења почев од 11 часова, али и 

матураната за табло. 

 

19.5.2021. године 

Ученик 2/4 одељења Шевић Душан враћен је у школу решењем Школске управе у 

Јагодини. 

 

20.5.2021. године 

Инструктор вожње Славиша Милановић превозио је школским камионом полован 

намештај из ПИА школама у Ћуприји ( донација у сарадњи са општином Ћуприја ).  

  

24, 25. и 26.5.2021. године 

У оквиру практичне наставе у блоку ученици 2/2 одељења: Техничар унутрашњег 

транспорта имали су 20 часова Познавања саобраћајних правила и прописа, а часове су 

им држали наставници саобраћајне групе предмета: Александар Рајић ( прва група ) и 

Иван Грујић ( друга група ). 

 

25.5.2021. године 

У пензију је отишла наставник биологије Мирјана Стојановић. 

 

27. и 28.5.2021. године  

У оквиру практичне наставе у боку ученици 2/2 одељења: Техничар унутрашњег 

транспорта имали су 10 часова Прве помоћи ( у две групе ). Часове им је држао др 

Ивица Јоцић. 
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28.5.2021. године 

Ученици 4/1 и 4/2 одељења пријављивали су полагање матурског испита и 

предавали матурске радове. 

 

31.5, 01.6, 02.6, 03. и 04.6.2021. године 

У оквиру практичне наставе у блоку ученици 2/1 одељења: Техничар друмског 

саобраћаја имали су 30 часова Познавања саобраћајних правила и прописа, а часове су 

им држали наставници саобраћајне групе предмета: Милош Мицић ( прва група ) и 

Дејан Младеновић ( друга група ). Милош Мицић је дошао као замена за пензионисаног 

наставника саобраћајне групе предмета, Миладина Павловића. 

 

12.и 13.7.2021. године 

Први уписни круг – упис ученика у први разред школске 2021/2022. године на основу 

спискова Министарства просвете. Комисија за упис била је следећа: Андреа Живић 

Ерор, Марко Јаковљевић, Борко Милић, Јелена Ћојановић и Бојан Стојковић 

(администратор). Ученици су имали права да се упишу у први разред и електронским 

путем. 

 

14.7.2021. године 

Организован је упис ученика у први разред школске 2020/2021. године – други уписни 

круг. 

 

3. до 10.8.2021. године 

Ученици су пријављивали полагање разредних и завршних испита. 

 

17. до 26.8.2021. године 

Ученици су полагали разредни и завршни испит. 

 

31.8.2020. године 

Верификован је успех ученика после полагања поправних и завршних испита. 

 

 

 

АНАЛИЗА УСПЕХА И ПОНАШАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ  2020/2021. ГОДИНЕ 

 

1. Бројно стање 

 

 На почетку школске године уписано је 294, сада их  293 , разлика је 1 ученик. 

Ове школске године је значајно мање осипање ученика у односу на предходних 10  

година. 

 

2. Успех  ученика 
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Позитиван успех постигло је  291  ученик, што у процентима износи 99,5 % 

недовољан успех има 2 ученика (0,5%) и упућују се на понављање разреда Јолић Вељко 

½ и Мекић Стефан 1/3. 

 

 

Успех I разред II разред III разред IV разред Укупно 

Одличан 4 6 14 19 
43 

 

Вр.добар 44 27 37 19 
127 

 

Добар 41 46 27 5 
119 

 

Довољан 2 0 0 0 
2 

 

 91 79 78 43 
291 

 

 

3. Изостајање 

Укупан број изостанака у школи је 27.169 , просечано 93 по ученику . 

Оправданих 25 938  (89 по ученику),  а неоправданих 1231 ( 4 по ученику, прошле 

године ило је 8). 

 

Изостанци I разред II разред III разред IV разред 
Укупно 

 

Оправдани 
7789 7426 7802 2921 

25 938 

 

По ученику 
84 94 100 68 

89 

 

Неоправдани 
434 282 409 106 

1231 

 

По ученику 
7 4 5 2 

4 

 

Укупно 
8223 7708 8211 3027 

27 169 

 

По ученику 
88 98 105 70 

93 

 

 

 

Ранг листа изостајања по разредима 

(према укупном броју изостанака) 

 

Ранг Разред Изостанакапоученику 

1. III 105 

2. II 98 

3. I 88 
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4. IV 70 

 

Ранг листа изостајања по одељењима 

(према укупном броју изостанака) 

 

Ранг Одељење Изостанака по ученику 

1. 2/4 243 

2. 1/4 213 

3. 3/3 193 

4. 1/3 120 

 

Ранг листа одељења која најмање изостају 

(према укупном броју) 

 

Ранг Одељење Изостанака по ученику 

1. 1/2 45 

2. 4/1 47 

3. 1/1 52 

4. 2/2 61 

Одељење 1/1 нема ни један неоправдан изостанак. 

 

 

4. Владање 

 

Владање I    II III IV Ук.   

Примерно 59 66 59 40 224 

Врлодобро 26 3 4 3 36 

Добро 8 2 9 0 19 

Довољно 0 1 6 0 7 

Незадовољавајуће 0 1 0 0 1 

 

5. Васпитно-дисциплинске мере 

 

Владање I    II III IV Ук.   

Опомена ОС 21 4 6 2 33 

Укор ОС 8 5 9 1 23 

Укор ОВ 2 0 6 0 8 

Укордиректора 0 1 0 0 0 
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УкорНаст. већа 0 0 0 0 0 

 31 10 21 3 64 

 

Предлог  мера за унапређивање  успеха ученика и смањење изостајања 

са наставе 

 
1. Омогућити ученицима да чешће доживе успех и задовољство  у раду јер се тако 

подстиче унутрашња мотивација 

2. Стварати услове у којима ученици могу да обављају самоконтролу и 

самопроцену свог рада 

3. Упутити ученике у специфичности учења сваког предмета  

4. На часовима одељенског старешине обрадити теме из области учења учења 

5. Доставити ученицима Приручник о успешном учењу 

6. Истицати циљеве и исходе учења и практичну примену знања 

7. Оспособљавати и подстицати ученике на коришћење различитих извора 

информација (уџбеници, књиге, енциклопедије, интернет странице и други 

извори знања) 

8. У настави примењивати што чешће активне облике учења 

9. У наставном раду користити средства позитивне мотивације 

10.  Примењивати различите поступке и технике  у оцењивању 

11.  Благовремено евидентирати ученике за допунску наставу  

12.  Честим проверавањем и оцењивањем подстицати ученике на редовно учење 

13.  Ученицима и родитељима указати на значај добро организованог режима дана 

(планирање времена за учење, довољно сна...) 

14.  Благовремено правдати изостанке уз поштовање процедуре извештавања и 

поступања у случају да ученик изостаје 

15.  Уједначити критеријуме и поступке у правдању изостанака ученика уз 

поштовање Правилника о правдању изостанака 

16.  Похвалити ученике који редовно похађају наставу 

17.  Интензивирати индивидуализацију наставе са ученицима који имају тешкоће у 

учењу 

 

1 - ИЗВЕШТАЈ ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ И МАТУРСКОГ 

ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

 

* На полагање завршног испита у јунском року школске 2020/2021. године 

упућен је 21 ученик 3/3 – одељења и то образовног профила: Бравар – заваривач 10 

ученика, а образовног профила: Механичар моторних возила 11 ученика. Испит је 

пријавио 21 ученик, а на испит је изашао 21 ученик.  

Ученици образовног профила: Бравар – заваривач су на завршном испиту 

постигли следећи резултат: 

- одличним ( 5 ) успехом положило је 5 ученика; 

- врло добрим ( 4 ) успехом положила су 2 ученика; 

- добрим ( 3 ) успехом положила су 2 ученика; 

- довољним ( 2 ) успехом положило је 1 ученик. 
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ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,10 ), ТЈ. ( 4 ). 

 

Ученици образовног профила: Механичар моторних возила су на завршном 

испиту постигли следећи резултат: 

- одличним ( 5 ) успехом положило је 8 ученика; 

- врло добрим ( 4 ) успехом положила су 2 ученика; 

- довољним ( 2 ) успехом положио је 1 ученик. 

 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЈЕ ОДЛИЧАН ( 4,55), ТЈ. ( 5 ). 

 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ОБА ПРОФИЛА ЈЕ ВРЛО 

ДОБАР ( 4,33 ), ТЈ. ( 4 ). 

 

* На полагање матурског испита у јунском року школске 2020/2021. године 

упућено је 43 ученика и то по одељењима: 

4/1 – Техничар друмског саобраћаја: 21 ученик; 

4/2 – Техничар унутрашњег транспорта: 22 ученика. 

 Сви ученици су благовремено пријавили полагање целог матурског испита и сви 

су  предали матурске радове. 

 

4/1 – одељење ( ТДС ): о.с. Андреа Живић Ерор 

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 ): 6 ученика 

врло добар ( 4 ): 10 ученика 

добар ( 3 ): 5 ученика 

 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,05 ). 

 

II – На полагање изборног предмета упућен је 21 ученик. Сви су изашли на 

полагање и сви су положили испит и то: 

1.  Шпедицију је полагало 11 ученика. Сви су положили испит и то оценом: 

     одличан ( 5 ): 4 ученика 

врло добар ( 4 ): 7 ученика 

Просечна оцена је врло добар ( 4,63 ) 

 

2.  Гараже, сервисе и паркиралишта полагало је 10 ученика. Сви су изашли на 

полагање    и   сви су положили испит и то оценом:  

    одличан ( 5 ): 3 ученика 

врло добар ( 4 ): 5 ученика 

добар ( 3 ): 2 ученика 

          Просечна оцена је врло добар ( 4,10 ). 

 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА УЧЕНИКА 4/1 

ОДЕЉЕЊА ЈЕ БРЛО ДОБАР ( 4,37 ). 

 

III – На одбрану матурског практичног рада упућен је 21 ученик. Сви су изашли 

на полагање и сви су положили испит  и то: 
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1. Безбедност саобраћаја полагало је 5 ученика. Сви су положили испит и то 

оценом:  

одличан ( 5 ): 5 ученика 

Просечна оцена је одличан ( 5,00 ). 

 

2.   Моторе и моторна возила полагало је 5 ученика. Сви су изашли на полагање 

и сви су положили испит и то оценом: 

врло добрим ( 4 ): 5 ученика 

Просечна оцена је врло добар ( 4,00 ). 

 

3.   Регулисање саобраћаја полагало је 5 ученика. Сви су положили испит и то 

оценом: 

одличан ( 5 ): 4 ученика 

врло добар ( 4 ): 1 ученик  

Просечна оцена је одличан ( 4,80) . 

 

4.   Организацију превоза полагао је 1 ученик који је положио испит и то 

оценом: 

врло добар ( 4 ): 1 ученик 

Просечна оцена је врло добар ( 4,00 ). 

 

          5.    Гараже, сервисе и паркиралишта полагало је 5 ученика. Сви су положили 

испит и то оценом: 

      одличан ( 5 ): 1 ученик 

      врло добар ( 4 ): 2 ученика 

      добар ( 3 ): 2 ученика 

      Просечна оцена је врло добар ( 3,80 ). 

 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОДБРАНЕ МАТУРСКОГ РАДА УЧЕНИКА 4/1 

ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,32 ). 

 

IV – Закључне оцене матурског испита су следеће: 

одличан ( 5,00 ) – 2 ученика 

одличан ( 4,67 ) – 5 ученика 

врло добар ( 4,33 ) – 5 ученика 

врло добар ( 4,00 ) – 4 ученика 

врло добар ( 3,67 ) – 3 ученика 

добар ( 3,33 ) – 2 ученика 

 

Просечна оцена матурског испита 4/1 – одељења ( закључна оцена ) је врло 

добар ( 4,22 ). 

4/2 – одељење ( ТУТ ): о.с. Марко Јаковљевић: 

I – На полагање српског језика и књижевности упућено је 22 ученика. Сви су 

изашли на полагање и сви су положили испит и то оценом: 

одличан ( 5 ): 3 ученика 

врло добар ( 4 ): 6 ученика 

добар ( 3 ): 7 ученика  

довољан ( 2 ): 6 ученика 
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ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

УЧЕНИКА 4/2 ОДЕЉЕЊА ЈЕ ДОБАР ( 3,27 ). 

 

II – На полагање изборног предмета упућено је 22 ученика. Сви су изашли на 

полагање и сви су положили испит и то: 

1. Складишта оценом: 

одличан ( 5 ): 5 ученика  

врло добар ( 4 ): 11 ученика  

добар ( 3 ): 3 ученика 

довољан ( 2 ): 3 ученика 

Просечна оцена је врло добар ( 3,82 ) . 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА УЧЕНИКА 4/2 

ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 3,82 ). 

 

III – На одбрану матурског рада упућен је 21 ученик. Сви су изашли на полагање и 

сви су положили испит и то оценом: 

одличан ( 5 ): 9 ученика 

врло добар ( 4 ): 6 ученика  

добар ( 3 ): 5 ученика 

довољан ( 2 ): 2 ученика 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОДБРАНЕ МАТУРСКОГ РАДА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,00 ). 

 

IV – Закључне оцене матурског испита су следеће: 

Одличан ( 5,00 ): 3 ученика 

одличан ( 4,67 ): 1 ученик 

врло добар ( 4,33 ): 4 ученика 

врло добар ( 4,00 ): /  

врло добар ( 3,67 ): 6 ученика 

добар ( 3,33 ): 2 ученика 

добар ( 3,00 ): 2 ученик 

добар ( 2,67 ): 3 ученика 

довољан ( 2,33 ): 1 ученик 

довољан ( 2,00 ): 1 ученик 

 

Просечна оцена матурског испита 4/2 - одељења ( закључна оцена ) је врло 

добар  

( 3,67 ).  

 

*ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ  

OБА ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 3,67 ). 

 

*ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ОБА ОДЕЉЕЊА 

ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,10 ) . 

 

*ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ОДБРАНЕ МАТУРСКОГ РАДА ОБА 

ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,16 ). 

 

*ПРОСЕЧНА ОЦЕНА – ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА МАТУРСКОГ ИСПИТА ОБА 

ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 3,95 ). 
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2 – ИЗВЕШТАЈ СА ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНОГ ИСПИТА ИЗ 

ПРЕДМЕТА  ЗБОГ ОПРАВДАНОГ НЕПОХАЂАЊА НАСТАВЕ  

(ВИШЕ ОД 1/3 ОД УКУПНОГ  ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

ОДРЕЂЕНОГ ПРЕДМЕТА) ЗА УЧЕНИКЕ НЕЗАВРШНИХ 

ОДЕЉЕЊА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

 

На разредни испит из физике упућен је један ученик 1/2 – одељења ( образовни 

профил: Техничар унутрашњег транспорта у подручју рада Саобраћај ): Јолић Вељко. 

Пре полагања је заказана припремна настава 28.6.2021. године ( 4 часа ) и 29.6.2021. 

године ( 4 часа ). Часове је требало да одржи наставник физике: Ивановић Горан. 

Ученик је полагао разредни испит 05.7.2021. године пред комисијом у саставу: Предраг 

Милеуснић – испитивач, Горан Ивановић – члан комисије и Слађана Вељковић – 

председник испитне комисије. Ученик није положо разредни испит из физике, тј. добио 

је оцену недовољан ( 1 ). 

На разредни испит из техничког цртања са машинским елементима упућен је 

један ученик 1/2 – одељења ( образовни профил: Техничар унутрашњег транспорта у 

подручју рада Саобраћај ): Јолић Вељко. Пре полагања је заказана припремна настава 

24.6.2021. године ( 8 часова ). Часове је требало да одржи наставник техничког цртања 

са машинским елементима: Стојковић Бојан. Ученик је полагао разредни испит 

06.7.2021. године пред комисијом у саставу: Бојан Стојковић – испитивач, Марко 

Јаковљевић – члан комисије и Слађана Вељковић – председник испитне комисије. 

Ученик није положо разредни испит из техничког цртања са машинским елементима, 

тј. добио је оцену недовољан ( 1 ). 

На разредни испит из српског језика и књижевности упућен је један ученик 1/3 – 

одељења ( образовни профил: Возач моторних возила у подручју рада Саобраћај ): 

Рамић Драган. Пре полагања је одржана припремна настава 28.6.2021. године ( 6 часова 

) и 29.6.2021. године ( 5 часова ). Часове је држао наставник српског језика и 

књижевности: Антић Раде. Ученик је полагао разредни испит 05.7.2021. године пред 

комисијом у саставу: Раде Антић – испитивач, Андреа Живић Ерор – члан комисије и 

Ненад Петровић – председник испитне комисије. Ученик је положо разредни испит из 

српског језика и књижевности оценом довољан ( 2 ). 

На разредни испит из историје упућен је 1 ученик 1/3 – одељења ( образовни 

профил: Возач моторних возила у подручју рада Саобраћај ): Марковић Зоран. Пре 

полагања је заказана припремна настава 25.6.2021. године ( 7 часова ) којој ученик није 

присуствовао. Часове је требало да одржи наставник историје: Јањић Предраг. Ученик 

Марковић Зоран је полагао разредни испит 05.7.2021. године пред комисијом у саставу: 

Предраг Јањић – испитивач, Светлана Трифуновић – члан комисије и Ненад Петровић – 

председник испитне комисије. Ученик није положио разредни испит из историје, тј. 

добио је оцену недовољан ( 1 ). 

На разредни испит из практичне наставе упућен је 1 ученик 1/3 – одељења ( 

образовни профил: Возач моторних возила у подручју рада Саобраћај ): Мекић Стефан. 

Ученик није присуствовао часовима припремне наставе и није пријавио, па самим тим 

није ни полагао разредни испит из овог предмета у јулском року. 

На разредни испит из рачунарства и информатике упућен је 1 ученик 1/3 – 

одељења ( образовни профил: Возач моторних возила у подручју рада Саобраћај ): 

Мекић Стефан. Ученик није присуствовао часовима припремне наставе и није 
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пријавио, па самим тим није ни полагао разредни испит из овог предмета у јулском 

року. 

На разредни испит из техничке механике упућен је један ученик 1/4 – одељења 

(бразовни профил: Бравар - заваривач у подручју рада Машинство и обрада метала): 

Тепшић Михајло. Пре полагања је заказана припремна настава 29.6.2021. године (7 

часова) којој ученик није присуствовао. Часове је требало да одржи наставник техничке 

механике: Илић Славица. Ученик је полагао разредни испит 01.7.2021. године пред 

комисијом у саставу: Славица Илић – испитивач, Србољуб Стевановић – члан комисије 

и Владан Костић – председник испитне комисије. Ученик је положо разредни испит из 

техничке механике оценом довољан ( 2 ). 

На разредни испит из рачунарства и информатике упућен је један ученик 1/4 – 

одељења ( образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада 

метала ): Тепшић Михјло. Пре полагања је заказана је припремна настава 30.6.2021. 

године ( 7 часова ) коју ученик није похађао. Часове је трабало да одржи наставник 

рачунарства и информатике: Нешић Вељко. Ученик је полагао разредни испит 

02.7.2021. године пред комисијом у саставу: Маја Манић – испитивач, Вељко Нешић – 

члан комисије и Владан Костић – председник испитне комисије. Ученик је положио 

разредни испит из рачунарства и информатике оценом довољан ( 2 ). 

На разредни испит из историје упућен је један ученик 1/4 – одељења ( образовни 

профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада метала ): Тепшић 

Михајло. Пре полагања је заказана припремна настава 25.6.2021. године ( 7 часова ) 

којој ученик није присуствовао. Часове је требало да одржи наставник историје: 

Предраг Јањић. Ученик је полагао разредни испит 05.7.2021. године пред комисијом у 

саставу: Предраг Јањић – испитивач, Светлана Трифуновић – члан комисије и Владан 

Костић – председник испитне комисије. Ученик је није приступио полагању разредног 

испита из историје и упућује се на полагање у августу. 

На разредни испит из машинских материјала упућен је један ученик 1/4 – 

одељења ( образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада 

метала ): Тепшић Михајло. Пре полагања је заказана припремна настава 05.7.2021. 

године ( 7 часова ) коју ученик није похађао. Часове је требало да одржи наставник 

машинских материјала: Владан Костић. Ученик је полагао разредни испит 06.7.2021. 

године пред комисијом у саставу: Славица Илић – испитивач, Србољуб Стевановић – 

члан комисије и Владан Костић – председник испитне комисије. Ученик је положио 

разредни испит из машинских материјала оценом довољан ( 2 ). 

На разредни испит из техничког цртања упућен је један ученик 1/4 – одељења ( 

образовни профил: Бравар – заваривач  у подручју рада Машинство и обрада метала ): 

Тепшић Михајло. Пре полагања била је заказана припремна настава 23.6.2021. године ( 

7 часова ) и 06.7.2021.0. године ( 4 часа ) коју ученик није похађао. Часове је требало да 

одржи наставник техничког цртања: Владан Костић. Ученик је полагао разредни испит 

07.7.2021. године пред комисијом у саставу: Србољуб Стевановић – испитивач, 

Славица Илић – члан комисије и  Владан Костић – председник испитне комисије. 

Ученик је положио разредни испит из техничког цртања оценом добар ( 3 ). 

На разредни испит из технологије браварских радова упућен је један ученик 1/4 

– одељења ( образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и 

обрада метала ): Тепшић Михајло. Пре полагања била је заказана припремна настава 

24.6.2021. године ( 7 часова ) и 06.7.2021. године ( 4 часа ) коју ученик није похађао. 

Часове је требало да одржи наставник технологије браварских радова: Славица Илић. 

Ученик је полагао разредни испит 08.7.2021. године пред комисијом у саставу: 

Србољуб Стевановић  – испитивач, Славица Илић – члан комисије и Владан Костић – 
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председник испитне комисије. Ученик је положио разредни испит из технологије 

браварских радова оценом довољан ( 2 ). 

На разредни испит из основа браварских радова упућен је један ученик 1/4 

одељења ( образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада 

метала ): Тепшић Михајло. Пре полагања била је заказана припремна настава 01.7.2021. 

( 7 часова ), 02.7.2021. ( 7 часова ) и 07.7.2021. године ( 7 часова ) коју ученик није 

похађао. Часове је требало да одржи наставник основа браварских радова: Славица 

Илић. Ученик је полагао разредни испит 09.7.2021. године пред комисијом у саставу: 

Славица Илић – испитивач, Србољуб Стевановић – члан комисије и Владан Костић – 

председник испитне комисије. Ученик је положио разредни испит из основа браварских 

радова оценом довољан ( 2 ). 

На разредни испит из физичког васпитања упућен је један ученик 1/4 одељења ( 

образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада метала ): 

Тепшић Михајло. Пре полагања била је заказана припремна настава 08.7.2021. (7 часова 

), коју ученик није похађао. Часове је требало да одржи наставник физичког васпитања: 

Милосав Манојловић. Ученик је полагао разредни испит 12.7.2021. године пред 

комисијом у саставу: Милосав Манојловић – испитивач, Ненад Мицкић – члан 

комисије и Владан Костић – председник испитне комисије. Ученик је положио 

разредни испит из физичког васпитања оценом одличан ( 5 ). 

На разредни испит из енглеског језика упућен је један ученик 1/4 одељења 

(образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада метала): 

Тепшић Михајло. Пре полагања била је заказана припремна настава 28.6.2021. (7 

часова), коју ученик није похађао. Часове је требало да одржи наставник енглеског 

језока: Драгана Васиљевић. Ученик је полагао разредни испит 13.7.2021. године пред 

комисијом у саставу: Драгана Васиљевић – испитивач, Борко Милић – члан комисије и 

Владан Костић – председник испитне комисије. Ученик је положио разредни испит из 

енглеског језика оценом одличан ( 5 ). 

 

 

 

3 – СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПУЋУЈУ НА ПОЛАГАЊЕ 

РАЗРЕДНОГ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

1/3 одељење: Возач моторних возила ( о. с: Ненад Петровић ) 

1. Мекић Стефан: практична настава, рачунарство и информатика 

 

 

1/4 одељење: Бравар – заваривач ( о. с: Владан Костић) 

1. Тепшић Михајло: историја 

 

 

 

4 – СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПУЋУЈУ НА ПОЛАГАЊЕ 

ПОПРАВНОГ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. 

ГОДИНЕ 
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1/3 одељење: Возач моторних возила ( о.с: Ненад Петровић ) 

1. Степановић Милош: практична настава 

2. Николић Ђорђе: практична настава  

3. Прибичевић Миљан: историја 

4. Мишић Далибор: историја 

5. Векић Никола: историја 

6. Марковић Зоран: историја 

7. Мекић Стефан: историја, моторна возила 

 

 

2/2 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Бојан Стојковић ) 

1. Марковић Анђела: историја; основи електротехнике 

 

 

1/2 одељење: Техничар унутрашњег транспорта ( о.с: Слађана Вељковић ) 

1. Јолић Вељко: физика; техничко цртање са машинским елементима 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  У 

ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

Школски  одбор  Техничке  школе у Ћуприји  именован  је Решењем СО Ћуприја бр.06-

259-22-4/2017-02 од 28.12.2017.године  и  у школској 2020/2021.години  одржао  је 

укупно  15  седница  и  то : 

-У  септембру  (2) 

Усвојен је Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за 2020/2021.школску 

годину као и Извештај о раду директора школе за претходну 2019/2020. школску 

годину. Усвојен је Извештај о успеху и владању ученика за претходну 

2019/2020.школску годину који је поднела Школском одбору стручни сарадник-

психолог Слободанка Илић  као и Извештај о упису ученика у школској 

2020/2021.години и Извештај о раду школе за школску 2019/2020.годину. 

Усвојен је Предлог да се настава у Техничкој школи дана 25.09.2020.године одржи on-

лине због несташица воде и немогућности чишћења школских просторија како би се 

спречило ширење заразе ученика обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију.  

-У  октобру  (3)  

Конституисање Школског одбора Техничке школе и избор председника и заменика 

председника Школског одбора. На основу Решења Скупштине општине Ћуприја о 

разрешењу  старог  члана ШО из реда родитеља- Александра Аџемовић-Речевић и о 

именовању новог  члана  ШО  из реда родитеља-Јасна Матић ( брoj:02-154/2020-02 од 

05.10.2020.године), конституисан је ШО у следећем саставу: Представници запослених 

(Драгана Васиљевић,Предраг Јањић и Слободан Јовановић); Представници родитеља 
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(Радмила Боројевић, Јасна Матић и Весна Вулић); Представници локалне самоуправе 

(Саша Сибиновић,Марко Милутиновић и Марко Павловић). За председника ШО је 

изабрана Драгана Васиљевић а за заменика председника ШО је изабран Предраг Јањић. 

Усвојен је Анекс  Годишњег  плана  рада школе за школску 2020/2021. годину као и 

Извештај о раду тима за стручно усавршавање у школској 2019/2020.години. 

Усвојен је Предлог о плаћању накнаде за полагање тестова и полагање вожње за 

ученике школе после другог пута у износу од 1.200,00 динара. 

Разматрање и усвајање Измене Финансијског плана Техничке школе у Ћуприји  за 

2020.годину  (дел.бр. 01- 2805 од 08. 10.2020.године) као и  Измена плана јавних 

набавки  Техничке школе за 2020.годину. 

Усвојен је Предлог да се у случају нестанка воде у Техничкој школи обустави настава 

за тај дан. 

Раматрање  и усвајање  Предлога Финансијског плана Техничке школе у Ћуприји за 

2021.годину  са  пројекцијом  за  2022. и 2023.годину ( дел.бр.01-2867 од 

15.10.2020.године)  а на основу  Упутства за припрему буџета општине Ћуприја  за 

2021.годину са пројекцијом за 2022. и 2023.годину. 

-У  децембру (1) 

Разматрање и усвајање Измене Финансијског плана Техничке школе у Ћуприји за 

2020.годину (дел.бр.01- 2805 од 08.10.2020.године) у  делу који се односи на утошак 

средстава из прихода буџета Центра за образовне политике пројекат Заједно ка средњој 

школи-„ Подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу школу-друга фаза“. 

Усвојен је Финансијски план Техничке школе за 2021.годину (дел.бр.01-3440 од 

22.12.2020.године) на основу Обавештења о додели апропријација од стране Одељења 

за финансије општине Ћуприја број: 400-663/2020-04 од 22.12.2020.године. 

Усвојена је молба запосленог Дарка Шајкића (дел.бр.01-3067 од 06.11.2020.године) за 

преквалификацију у подручју рада - Саобраћај за образовни профил - Техничар 

друмског саобраћаја без обавезе плаћања трошкова накнаде. 

-У  јануару  (1) 

Усвојен је План јавних набавки Техничке школе у Ћуприји за 2021.годину а на основу 

усвајања  Финансијског  плана  Техничке  школе у Ћуприји за 2021.годину (дел.бр.01-

3440 од 22.12.2020.године). 

Усвојен је Анекс  Годишњег  плана  рада Техничке школе у Ћуприји за школску 

2020/2021.годину (дел.бр.01-3466 од 23.12.2020.године). 

-У  фебруару  (2) 
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Разматрани су и усвојени  Записник  Комисије о извршеном попису основних средстава 

Техничке школе у Ћуприји и Записник  Комисије о извршеном попису  главне 

благајне,благајне родитељског динара,благајне ђачке стипендије и жиро-рачуна 

(дел.бр.01-58 од 13.01.2021.године). 

Разматран је и усвојен Извештај о резултатима пословања Техничке школе за 

2020.годину као и Завршног рачуна Техничке школе за 2020.годину (дел.бр.01-415 од 

22.02.2021.године) који је поднела Снежана Зоњић,дипл.економиста за финансијско 

рачуноводствене послове   као и вишак средстава из 2020.године који ће бити пренет у 

наредну годину и служити за покриће расхода и издатака у текућој години. 

Усвојен је  Полугодишњи  извештај о раду  директора  школе за школску 

2020/2021.годину као и Извештај о успеху и владању ученика у Техничкој школи  на 

крају првог полугодишта школске 2020/2021.године. 

-У  марту  (1) 

Усвојена је Измена Финансијског плана Техничке школе за 2021.годину (дел.бр.01-481 

од 04.03.2021.године) као и Измена Плана јавних набавки Техничке школе за 

2021.годину. 

Усвојен је Правилник о заштити података о личности Техничке школе обзиром да је 

Закон о заштити података о личности („ Сл.гласник РС“,бр.87/2018) ступио на снагу 

2018.годину и да је школа била у обавези да усклади своје пословање са овим Законом. 

-У  априлу  (1) 

Разматрана је Жалба на Решење  директора школе о изреченој васпитно-дисциплинској 

мери поводом спроведеног васпитно-дисциплинског поступка против ученика Шевић 

Душана 2/4 разреда а коју је Школском одбору поднео родитељ ученика, Шевић 

Миодраг. Донета је одлука да се одбије као неоснована Жалба родитеља ученика 

Шевић  Душана (дел.бр.01-581 од 23.03.2021.године)  изјављена  против  Решења 

директора школе  о изреченој васпитно-дисциплинској  мери (дел.бр.01-544 од 

12.03.2021.године) којом се ученик Шевић Душан 2/4 разреда искључује из Техничке 

школе за школску 2020/2021.годину. 

-У  мају (1) 

Усвојен је Захтев директора школе за коришћење преосталог дела годишњег одмора за 

2020.годину (дел.бр.01-958 од 18.05.2021.године). 

-У  јуну (2) 

Усвојена је Измена Финансијског плана Техничке школе за 2021.годину (дел.бр.01- 

1488 од 10.06.2021.године) а на основу Обавештења о додељеним апропријацијама од 

стране Одељења за финансије општине Ћуприја број: 400-323/2021-04 од 

08.06.2021.године  као  и Измена Плана јавних набавки Техничке школе за 2021.годину. 
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Усвојен је  Предлог  репрезентативног  синдиката  „Независност“  Техничке школе у 

Ћуприји ( дел.бр.01- 1625 од 23.06.2021.године) за именовање чланова Комисије за 

израду ранг-листе запослених, која је спровела поступак утврђивања лица за чијим 

радом  је делимично или у потпуности престала потреба-бодовање у саставу:Катарина 

Михајловић-Ђикић,Андреа Живић-Ерор,Дејан Ђорђевић,Марко Јаковљевић и Славица 

Илић као и замене чланова Комисије: Ненад Петровић,Србољуб Стевановић и Слађана 

Велимировић. 

Усвојен је Захтев директора школе за коришћење првог дела годишњег одмора за 

2021.годину( дел.бр.01-1591 од 22.06.2021.године). 

-У  августу (1) 

Усвојен је Предлог  Финансијског плана Техничке школе у Ћуприји за 2022.годину са 

пројекцијом  за 2023.и 2024.годину ( дел.бр.01-2133 од 06.08.2021.године). 

Усвојене су Измене и допуне Статута Техничке школе у Ћуприји на основу 

Правилника о престанку важења Правилника о ближим условима  за избор директора 

установа образовања и васпитања („ Сл.гласник РС“,бр.52/2021). 

Усвојене су Измене  Финансијског плана Техничке школе у Ћуприји  за 2021.годину 

(дел.бр.01-2149 од 10.08.2021.године) на основу Обавештења о промени апропријације 

од стране Одељења за финансије општине Ћуприја број: 400-378/2021-04 од 

10.08.2021.године као и Измена Плана јавних набавки  Техничке школе у Ћуприји за 

2021.годину. 

                                                                                       Извештај урадила секретар школе: 

                                                                                          Катарина Михајловић-Ђикић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се у току школске 2020/2021. године 

састао 6 пута и то: 

1. 28.9.2020. године 

2. 23.11.2020. године 

3. 15.01.2021. године 

4. 09.02.2021. године 

5. 04.3.2021. године 

6. 10.6.2021. године 
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Чланови тима су: Маја Манић – директор школе, Слободанка Илић – стручни срадник ( 

школски психолог ), Јелена Ћојановић – организатор практичне наставе у подручју 

рада саобраћај и административни радник – руководилац тима, Маријета Нешић – 

представник Савета родитеља, Јадранка Ђорђевић – представник локалне самоуправе, 

Владан Костић – наставник машинске групе предмета, Дејан Младеновић – наставник 

саобраћајне групе предмета. 

На састанцима су вођени записнци по претходно утврђеном дневном реду. За сваки 

састанак Тим се старао о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно – 

васпитног рада установе, пратио је остваривање школског програма, остваривање 

циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција, вредновао је резултате рада 

наставника и стручног сарадника, пратио и утврђивао резултате рада ученика и 

одраслих. 

 

 

На првом састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе одржаном 

28.9.2020. године ( деловодни број 01 – 2658 од 28.9.2020. ) реализоване су следеће 

активности и донети следећи закључци: 

 

 

Активност: 

 

1. Конституисање тима  

2. Разматрање програма рада тима и подела задужења за школску 2020/2021. годину 

3. Разматрање новог Правилника о изменама и допунама правилника о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

4. Огранизација рада школе, тј. одржавање наставе у условима спречавања ширења 

инфекције вируса covid 19, организовање обуке везане за пројекат „Заједно ка 

средњој школи“,  

 

Закључак: 

1. Чланови тима су: Маја Манић, Слободанка Илић, Јелена Ћојановић, Дејан 

Младеновић, Владан Костић, Маријета Нешић и Јадранка Ђорђевић.  За руководиоца 

тима изабрана је Јелена Ћојановић. Чланови овог тима, као и руководилац изабрани су 

на седници Наставничког већа одржаној 20.8.2020. године ( дел. бр. 01 – 2065 од 

20.8.2020. године). 

 

2. Програм рада тима је направљен 25.8.2020. године и послат је на школски мејл да би 

сви могли да га погледају. Усвојен је једногласно јер није било примедби. Поред сваке 

планиране активности написана су задужења тако да ни по том питању није било 

примедби. 
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3. Стручни сарадник – психолог Слободанка Илић је нагласила да је на седници 

Наставничког већа одржаној 31.8.2020. године прочитала кључне измене и допуне 

протокола поступања у установи када се ради о насиљу, злостављању и 

занемаривању. Напоменула је и да треба обавити превентивне активности, а онда 

писати план заштите за случај када дође до насиља. На такав начин би се обезбедио 

бољи квалитет рада установе. 

 

4. Због спречавања ширења вируса covid 19 школа је морала да промени организацију 

наставе и добила је сагласност од Школске управе у Јагодини. Покушали смо да 

организујемо наставу у две смене, али је такав начин рада био веома напоран и за 

ученике и за наставнике. На седници Наставничког већа одржаној 28.9.2020. године 

већином гласова је усвојено да и наша школа пређе на комбиновани начин рада ( једне 

седмице прва група свих одељења има наставу у школи, а друга група прати наставу 

„on – line“; а онда се следеће седмице групе замене ). Директор школе је напоменула 

да је школа добила новог школског полицајца чији подаци су истакнути на огласним 

таблама школе. Школу је посетио републички просветни инспектор, као и санитарни 

инспектор који су похвалили мере предострожности које је школа предузела ради 

спречавања ширења инфекције вируса covid 19. Просветни инспектор је проверио 

верификацију образовног профила: Индустријски механичар за коју највише заслуга 

има Владан Костић, наставник машинске групе предмета. Организован је термин 

одржавања обуке, као и задаци које треба обавити пре обуке везане за пројекат 

„Заједно ка средњој школи“. 

 

 

На другом састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе одржаном 

23.11.2020. године ( деловодни број 01 – 3205 од 23.11.2020. ) реализоване су следеће 

активности и донети следећи закључци: 

 

Активност: 

1. Разматрање тренутне епидемиолошке ситуације у школи 

2. Извештај о реализацији активности у оквиру пројекта „Заједно ка средњој школи – 

спречавање осипања ученика из осетљивих група“ 

 

Закључак: 

1. Наглашено је да је тренутно веома тешко реализовати наставу јер се велики број 

запослених налази на боловању од којих су неки заражени вирусом covid 19. 

Проблем је реализација часова, ангажовање замена, али и оцењивање ученика. 

Због тога је предложено да наша школа у наредном периоду пређе потпуно на „on 

– line“ наставу. Јавио се проблем и код ученика јер је све већи број родитеља који 

су поднели захтев да њихова деца пређу потпуно на „on – line“ наставу јер имају 

велике трошкове становања, путовања или немају где да станују. Ђорђе 
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Нешковић, представник локалне самоуправе који је задужен за школе у Ћуприји, 

посетио је школу 17.11.2020. године да би стекао увид у насталу ситуацију, 

потешкоће које имамо и да би проверио да ли школа има довољно 

дезинфекционих средстава и примењује прописане мере заштите. 

2. Члан пројектог тима, Слободанка Илић поднела је извештај о реализацији 

активности у оквиру пројекта „Заједно ка средњој школи – спречавање осипања 

ученика из осетљивих група“ за период септембар – новембар 2020. године у коме 

је таксативно навела шта је набављено за ове ученике и који је семинар 

реализован.  

 

 

 

На трећем састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе одржаном 

15.01.2021. године ( деловодни број 01 – 115 од 15.01.2021. ) реализоване су следеће 

активности и донети следећи закључци: 

 

 

Активност: 

1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2020/2021. године 

2. Предлог плана уписа ученика у први разред школске 2021/2022. године 

3. Почетак другог полугодишта – разматрање дописа МПНТР од 12.01.2021. 

године 

4. Планирање писмених задатака који нису одржани у првом полугодишту ( други 

писмени задатак ) 

5. Подршка ученицима 

6. Стручно усавршавање наставника 

7. Извештај о реализацији финансијског плана пројекта „ Заједно ка средњој школи“ 

9. Пријављивање запослених за вакцинисање против вируса covid 19 

 

Закључак: 

1. На основу извештаја одељењских старешина поднетих на седницама одељењских 

већа урађена је анализа постигнутог успеха ученика на крају првог полугодишта 

школске 2020/2021. године при чему је напоменуто да од 295 ученика 215 има 

позитиван успех ( 73 % ), 33 има негативан успех ( 11 % ), а 47 ученика је 

неоцењено ( 16 % ). Оправданих изостанака има укупна 893 ( 28 по ученику ), а 

неоправданих 255 ( 0,86 по ученику ). Примерно владање има 271 ученик, врло 

добро има 17 ученика, а добро има 6 ученика. Напоменуто је да је велики број 

ученика неоцењен јер се нису одазивали позивима наставника, нису се 

укључивали на „on – line“ наставу, нису слали урађене задатке и сл. Школа је 

позајмила таблете ученицима који немају рачунаре, а понудила је и да долазе у 

школу и користе школске рачунаре како би урадили све што се од њих тражи и 

присуствовали настави. 
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2. На седници Наставничког већа одржаној 23.12.2020. године разматран је предлог 

плана уписа ученика у први разред школске 2021/2022. године и тај предлог је био 

следећи: 2 одељења Техничара друмског саобраћаја – 60 ученика ( 4. ссс ); 1 

одељење Возача моторних возила – 30 ученика ( 3. ссс ); 1 одељење Бравара – 

заваривача – 15 ученика и Оператера машинске обраде – 15 ученика ( 3. ссс – 

дуално образовање ). Овај предлог није коначан јер је за упис ученика образовног 

профила Оператер намештаја по дуалном образовању у подручју рада Шумарство 

заинтересовано предузеће „Standard furniture“, а састанак у општини у вези уписа 

ученика у први разред ће тек да буде одржан. 

3. На основу дописа МПНТР бр. 611-00-00360/3/2020-03 од 12.01.2021. године је 

организована настава у другом полугодишту по комбинованом моделу уз обавезну 

примену свих епидемиолошких мера за спречавање ширења инфекције вируса 

covid 19. О овоме су обавештени и родитељи и ученици, а обавештење је 

постављено и на сајту и на фејсбук страници школе. О начину рада школе 

обавештени су Школска управа у Јагодини, Дом ученика „Срећно“ и Дом ученика 

Школе за музичке таленте. Договорено је и да се часови практичне наставе и 

вежби из рачунарства и информатике одржавају у школи јер се одељења и иначе 

деле у две групе. 

4. Писмене задатке које није било могуће одржати у првом полугодишту због 

епидемиолошке ситуације треба одржати по датом распореду. 

5. Ученицима који су били неоцењени и онима који су имали недовољан успех на 

крају првог полугодишта пружиће се додатна подршка и у оквиру пројекта 

„Заједно ка средњој школи“ и школа је ученицима из осетљивих група поделила 

поклон – пакет ђачки прибор. Као део истог пројекта школа је добила уџбенике 

који су стављени у школску библиотеку да би ученици могли да их користе.   

6. На седници Наставничког већа одржаној 23.12.2020. године договорено је да 

наставници направе свој лични план стручног усавршавања и да га проследе 

Слободанки Илић. Због настале епидемиолошке ситуације семинари су 

организовани „on – line“, а реализована су два семинара: „Планирање, праћење и 

спровођење мера за спречавање осипања ученика“ и „Подршка самовредновању“. 

Искуства са ових семинара поделили су наставници Дејан Младеновић и Дејан 

Ђорђевић. 

7. На седници Наставничког већа одржаној 23.12.2020. године поднет је Извештај о 

реализацији финансијског плана пројекта „Заједно ка средњој школи“. 

8. Прочитан је допис у вези пријављивања за вакцинисање против вируса covid 19 

који је школа добила од МПНТР 15.01.2021. године, као и допис Владе Р. Србије 

који је школа добила 13.01.2021. године. 

 

 

На четвртом састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

одржаном 09.02.2021. године ( деловодни број 01 – 338 од 09.02.2021. ) реализоване 

су следеће активности и донети следећи закључци: 
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Активност: 

1. Разматрање измењеног предлога плана уписа ученика у први разред школске 

2021/2022. године 

2. Обележавање Св. Саве у школи 

3. Разматрање Извештаја о раду директора школе ( полугодишњи извештај ) 

4. Разматрање Извештаја о праћењу „on – line“ наставе у току првог полугодишта 

школске 2020/2021. године 

5. Организовање и планирање семинара 

6. Разматрање припрема око организовања полагања завршних и матурских испита 

школске 2020/2021. године 

7. Организовање посете настве 

 

 

Закључак: 

1. Директор школе, Маја Манић објаснила је разлоге измене плана уписа и нагласила је 

да су се чланови Наставничког већа на „ on – line“ седници одржаној 03.02.2021. 

године једногласно сагласили да предлог плана уписа у први разред школске 

2021/2022. године буде следећи: 

У ПОДРУЧЈУ РАДА САОБРАЋАЈ  - 3 ОДЕЉЕЊА: 

- 1 одељење 30 ученика образовног профила: Техничар друмског саобраћаја ( 4. степен 

стручне спреме ); 

- 1 одељење 30 ученика образовног профила: Техничар унутрашњег транспорта ( 4. 

степен стручне спреме ); 

- 1 одељење 30 ученика образовног профила: Возач моторних возила ( 3. степен 

стручне спреме ). 

У ПОДРУЧЈУ РАДА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА – 1 ОДЕЉЕЊЕ: 

- 1 одељење ( комбиновано ) 30 ученика: 15 ученика образовног профила: Бравар – 

заваривач и 15 ученика образовног профила: Оператер машинске обраде ( 3. степен 

стручен спреме – дуално образовање ). 

 

2. Школска слава је обележена скромно и уз све мере предострожности и заштите због 

спречавања ширења вируса у школи. Колачар је била наставник биологије, Мирјана 

Стојановић. 

3. Директор школе, Маја Манић поднела је полугодишњи извештај о раду који је већ 

презентован и на седници Наставничког већа 03.02.2021. године и који је послат на 

мејл адресе чланова Наставничког већа.Тим је разматрао шта може да се побољша, 

али је нажалост целокупна ситуација таква да су многи пројекти обустављени због 

пандемије.  

4. Директор школе и школски психолог су на седници Наставничког већа прочитале и 

прокоментарисале део Извештаја о праћењу „ оn – line“ наставе ( 03.02.2021. године ) 

и донет је закључак да је генерални проблем неактивност ученика, 



Извештај рада Техничке школе 2020/2021. 30 

 

незаинтересованост, али и незаинтересованост појединих наставника. Похваљена су 

нека одељења и поједини наставници који су се итекако потрудили да ученицима 

приближе наставне јединице и заинтересују их за овакав вид наставе. Напоменуто је и 

да наставници који до сада нису урадили свој део посла онако како треба то морају да 

промене у наредном периоду, али и да ученици који се до сада нису укључивали 

морају да се покрену, ако не желе да на крају полажу разредне испите. 

5. Напоменуто је да су два семинара организована „оn – line“ и да су наставници послали 

школском психологу свој лични план стручног усавршавања. 

6. На седници Наставничког већа одржаној 03.02.2021. године једногласно су усвојене 

комисије за полагање матурског испита у подручју рада саобраћај, комисије за 

полагање завршног испита у подручју рада машинство и обрада метала, као и 

књижевна дела из српског језика и књижевности ( за полагање дела матурског испита 

), испитна питања из изборних предмета (за полагање дела матурског испита ), као и 

теме за израду практичног матурског рада у подручју рада саобраћај. Завршни испит 

ради се орема упутству Приручника о полагању завршног испита у образовном 

профилу: Бравар – заваривач и Приручника о полагању завршног испита у образовном 

профилу: Механичар моторних возила ( април 2017. године ). 

7. Слободанка Илић је напоменула да је на седници Наставничког већа одржаној 

03.02.2021. године представила приручник који се односи на стручно усавршавање 

наставника у спречавању појаве „Трговине људима“. Директор школе, Маја Манић је 

нагласила да ће у сарадњи са школским психологом истакнути распоред посете 

наставе. 

 

 

 

На петом састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе одржаном 

04.3.2021. године ( деловодни број 01 – 482 од 04.3.2021. ) реализоване су следеће 

активности и донети су следећи закључци: 

 

Активност: 

1. Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља ( извештај ) 

2. Предлог начина извођења практичне наставе и обуке вожње на основу препоруке 

Кризног штаба Р. Србије 

3. Организовање видео – презентације Техничког факултета у Бору 

 

Закључак: 

1. На основу мејла који је школа добила од Школске управе у Јагодини, а поводом 

обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља одељењске 

старешине су са својим одељењима обележиле овај дан. Координатор Ученичког 

парламента наше школе, Марко Јаковљевић фотографисао је ученике који су 

учествовали у обележавању „Дана розе мајица“ и извештај је прослеђен 

надлежном органу. 
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2. Кризни штаб општине Ћуприја препоручио је да средње школе на територији 

општине потпуно пређу на „on – line“ наставу, због појаве великог броја 

заражених вирусом covid 19, а нарочито ученика и запослених у школама ( 

02.3.2021. године ). Договорено је да се састану чланови Педагошког колегијума ( 

„on – line“ ) и да се донесе одлука о начину реализације практичне наставе, а 

нарочито обуке вожње уколико се пређе на потпуну „on – line“ наставу. 

3. Представници Техничког факултета у Бору послали су прмотивни материјал и 

договорили се са стручним сарадником – школским психологом, Слободанком 

Илић да обавести заинтересоване ученике да ће видео – презентација бити 

одржана 03.3.2021. године и да сви заинтересовани ученици могу да је погледају.  

 

 

На шестом састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе одржаном 

10.6.2021. године ( деловодни број 01 – 1498 од 10.6.2021. ) реализоване су следеће 

активности и донети су следећи закључци: 

 

Активност: 

1. Праћење резултата рада наставника 

2. Праћење и утврђивање резултата рада, успеха ученика, учешћа на такмичењима 

3. Избор Ученика генерације 2020/2021. 

 

Закључак: 

1. Директор школе, Маја Манић и стручни сарадник, Слободанка Илић пратиле су рад 

наставника током овог периода и подносиле извештај на седницама Наставничког 

већа. Наставници су стално упозоравани на квалитет и учесталост током „on – line“ 

наставе ( квалитет часа, учесталост јављања ученика, постављање материјала, 

домаћих задатака и сл. ). 

2. На Међуокружном првенству у атлетици које је одржано 11.5.2021. одине у 

Смедеревској Паланци ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

- 3. место у атлетици – екипно; 

- 3. место у атлетици – штафета 4 * 100 m; 

- 2. место у атлетици на 400 m ( мушка конкуренција ) освојио је ученик 4/1 одељења 

Милановић Срећко; 

- 1. место у атлетици на 100 m ( женска конкуренција ) освојила је ученица 4/1 одељења 

Марковић Анђела. 

Ови ученци су се пласирали на републичко такмичење. Екипу су чинили ученици 

наше школе: Милановић Срећко – ученик 4/1; Илић Никола – ученик 4/1; Томић 

Димитрије – ученик 2/1; Димитријевић Матија – ученик 2/2; Марјановић Вељко – 

ученик 2/1; Стоиљковић Немања – ученик 3/2.   На такмичење их је водио наставник 

физичког васпитања, Манојловић Милосав. 

У току су полагања завршних и матурских испита по постојећем распореду и сви 

ученици завршних одељења су завршили разред и стекли право на полагање 

завршног, тј. матурског испита. Сви ученици су пријавили полагање завршног, тј. 
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матурског испита у јунском року, а формиране су и комисије за преглед 

документације. 

3. Комисија за избор Ученика генерације школске 2020/2021. године ( бодовање ) 

састала се 02.6.2021. године и извршила бодовање кандидата у складу са 

Правилником о бодовању ученика за Ученика генерације од 21.8.2019. године. 

Бодовање је извршено на основу поднетих предлога одељењских старешина и 

правилника. Комисија се једногласно сложила да Наставничком већу предложи да 

Ученик генерације школске 2020/2021. године буде Илић Никола, ученик 4/1 одељења 

( на основу бодовања ). О овоме ће се расправљати на седници Наставничког већа која 

ће бити одржана после полагања завршних и матурских испита. Договорено је и да се 

у наредном периоду одрже састанци тимова и да се припреме неки извештаји.   

 
                                                                                        Руководилац Тима 

Ћојановић Јелена 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА У 

ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

У току школске 2020/2021. године одржани су следећи састанци: 

Први састанак ПК одржан је 16.9.2020. године. На овом састанку извршено је 

конституисање састава који су чинили: Маја Манић – директор школе, Илић 

Слободанка – шклоски психолог, Јањић Предраг – руководилац СВ ОО предмета, 

Младеновић ДЕјан – професор саобраћајне групе предмета, Павловић Миладин – 

руководилац актива за развој школског програма, Стојковић Бојан – руководилав СВ 

саобраћајне групе предмета, Костић Владан – руковосилав СВ машинске групе 

предмета, Живић Ерор Андреа. Усвојен је план рада Педагошког колегијума за нову 

школску годину. Разматрани су и следећи извештаји: Извештај о реализацији ГПРШ-а, 

Извештај о раду директора школе, а разматран је и нови ГПРШ. Осим тога, с обзорим 

на епидемиолошку ситуацију и дописа МПНТР разматрано је на који начин ће се 

одвијати настава у новој школској години. Донета је одлука да се настава одвија у две 

смене, тако да сви ђаци иду у школу. Формиран је Гугл упитник којим би се запослени 

изјаснили о мишљењу о начину рада у наставку школске године. 

Други састанак ПК је одржан 17.9.2020. године на коме се разматрао модел 

организације наставе у наредном периоду. С обзиром да се преко Гугл упитника 24 

наставника изјаснило за комбиновани модел наставе. Овакав начин рада је био 

неминован с обзиром да су Домови ученика добили допис по коме су морали да смање 

капацитете на 50%. Донета је одлука да се од понедељка 28.9.2020. године настава 

организује по комбинованом моделу. 
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Трећи састанак је одржан 7.10.2020. године на коме је разматран Анекс ГПРШ-а, с 

обзиром на промене које су настале. Измењене су 40-то часовне радне недеље и додати 

су чланови појединих тимова. 

Четврти састанак је одржан 18.11.2020. године и на њему је вршена анализа успеха и 

поонашања ученика на крају првог класификационог периода оцењивања. Велики број 

ученика је неоцењен што говори о томе да се овакав вид наставе није схватио озбиљно. 

Што се тиче васпитно-дисциплинских мера, највише је изречено опомена ОС. Закључак 

је да треба појачати васпитни рад са ученицима који често изостају. 

Пети састанак је одржан 30.11.2020. године на коме се разматрала организација рада у 

периоду од 30.11.-18.12.2020. године. Измењен је календар васпитно обраовног рада и 

по њему се прво полугодиште завршава 18.12.2020. године а у наведеном периоду се 

настава изводи онлајн. Договорено је да се настава одвија путем Гугл учионица и да су 

наставници дужни да омогуће увид у свој рад. Часови треба да се одржавају преко Гугл 

мит-а у реалном времену, а не да се сведу на постављање материјала. 

Шести састанак је одржан 23.12.2020. године и на њему је разматрана анализа успеха 

и понашања ученика на крају првог полугодишта школске 2020/2021. Године. 73% 

ученика има позитиван успех, 11% има недовољан успех а 16% је неоцењених ученика. 

Такође је разматран план уписа за наредну школску годину. Предложено је да се 

предвиде два одељења ТДС-а, 1 одељење ВМВ. За машинска занимања смо у проблему 

јер немамо довољан број изјава (укупно 30). Интересовање за нови смер изразила је 

фирма Стандард из Ћуприје. Њима је потребан Оператер за израду намештаја (столар), 

што је ново подручје рада Шумарство и обрада дрвета. 

Предложен је и Анекс ГПРШ-а због измене у календару рада.  

Седми састанак је одржан 15.1.2021. године када је разматран допис МПНТР о 

организовању наставе у другом полугодишту. Настава се организује по моделу Б који 

подразумева комбиновану наставу. Направљен је распоред писмених задатака који су 

због скраћења првог полугодишта пребачени за друго. 

Осми састанак је одржан 3.2.2021. године када је усвојен план уписа за наредну 

школску годину. Такође, на овом састанку је разматран полугодишњи извешта рада 

директора школе, вредновање ИОП-а, извршена анализа рада у току онлајн и 

комбиноване наставе. Усвојена су испитна питања и теме за матурске и завршне 

испите, а одређене и комисије за спровођење матурских и завршних испита. 

Девети састанак је одржан 5.3.2021. године када је разматрана организација рада 

школе у периоду од 8.3.-19.3.2021. године због преласка на онлајн наставу. 

Десети састанак је одржан 8.4.2021. године и на њему је разматрано да се сатница 

звоњења на онлајн настави врати на 30 минута (пошто је претходно донета одлука да се 

онлајн ради 45 минута). С тим у вези састављено је обавештење за родитеље и ученике. 
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Једанаести састанак је одржан 16.4.2021. године када је разматран прелазак са онлајн 

на комбиновану наставу, као и динамика завршетка школске године. Почела је са радом 

платформа „Чувам те“ као прва национална платформа за превенцију и заштиту од 

насиља у школама у РС. Потребно је информисати запослене, ученике и родитеље о 

раду платформе. 

Дванаести састанак је одржан 13.8.2021. године када је извршена анализа успеха и 

понашања ученика, анализа уписа ученика у први разред, као и вредновање ИОП-а. 

Извештај сачинила:  

Маја Манић, директор 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. ГОДИНУ 

 

У току шк. 2020/2021. год. одржанa су  четири  састанка Савета родитеља. 

    На првом састанку Савета родитеља, одржаном 11.09.2020., обављена је 

верификација нових чланова Савета родитеља . Нови чланови су: 1/1 -  Матић Јасна и 

Ристић Биљана (замена ),  1/2 – Урошевић Љиљана и Милосављевић Стеван ( замена), 

1/3 – Радовановић Бранислава и Николић Ненад ( замена ),  1/4 Станојевић Саша и 

Рајковић Славољуб (замена), 2/4 Ивановић Марија и Субић Миљан ( замена). За 

председника Савета родитеља изабрана је Боројевић Радмила. Присутнима је прочитан 

извод из Пословника о раду. Једногласно су изабрани чланови стручних актива / 

тимова, као и представници за Општински савет родитеља ( Рајић Гордана, замена 

Станојевић Снежана) и Школски одбор ( Матић Јасна ).  Директор школе Маја Манић 

је изнела извештај о раду  школе за шк. 2020/2021.годину, као и извештај о раду 

директора школе за шк. 2020/2021. годину.    Јавно су отворене понуде осигуравајућих 

друштава и то: Delta Generali, Миленијум осигурање, DDOR осигурање,  Дунав 

осигурање. Родитељи су једногласно изабрали Дунав осигурање. Годишња премија по 

ученику ће бити 330,00 динара. Једногласно је одлучено да дневница наставника у 

земљи буде 500,00 динара, а у иностранству 15 евра. Једногласно је усвојен предлог 

уџбеника за шк. 2020/2021.годину. Донета је одлука да ученици који полажу ПСП 

плаћају полагање након другог неуспелог изласка на испит. 

    Друга седница Савета родитеља је одржана 2.03.2021. Усвојен је записник са 

претходног састанка. Прочитан је извештај о успеху и понашању ученика на крају 

првог периода оцењивања шк. 2020/2021. године. Размотрен је полугодишњи извештај 

о раду директора школе за школску 2020/2021. годину. Чланови већа су информисани 

да је Наставничко веће  једногласно усвојило план уписа за наредну школску годину.  

Савет је обавештен да су сви активи саставили списак тема и питања за матурски 
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испит. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у оквиру пројекта '' 

Превенција и борба против трговине људима у Србији '', а у сарадњи са Саветом 

Европе, покренуло активности на превенцији и сузбијању трговине људима. Школи је 

достављен материјал који може да буде од помоћи у ситуацијама превенције и 

интервенције када је трговина људима у питању. О овој теми се разговарало са 

ученицима на часу одељењског старешине. 

  Трећи састанак Савета родитеља је одржан 11.05.2021 Усвојен је записник са 

претходног састанка. Тема састанка је матурско вече и сликање матураната. Због 

епидемиолошке ситуације у земљи није било  познато да ли ће се матурско вече 

одржати, али због интересовања  ученика и родитеља отворена је понуда ресторана '' 

Зар '' и једногласно је усвојена.  Отворена је и понуда '' Дизајн фото студија '' и 

једногласно је усвојена.    

  Четврти састанак Савета родитеља одржан је 16.06.2021. Усвојен је записник са 

претходне седнице. Договорено је да родитељи организују матурско вече. 

 

                                                                                                                    записник написала: 

                                                                                                                 Драгана Васиљевић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА У 

ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

У првом полугодишту школске 2020/2021. Наставничко веће заседало је шест пута. 

Прва седница Наставничког већа одржана је 14. септембра 2020. и том приликом 

разматрани су Извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину, Извештај о раду 

директора школе 2019/2020. и Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. 

годину. Одређена је и област самовредновања за школску 2020/2021. годину – 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ. На Савету родитеља 

једногласно је изабрана осигуравајућа кућа за осигурање ученика – „Дунав осигурање“. 

Утврђене су комисије за ванредне ученике, за полагање тестова и вожње, као и за 

специјалистичке испите. Верификовани су ванредни и специјалистички испити. 

Друга седница Наставничког већа одржана је 18. септембра и на њој се договарало 

о обезбеђивању заштите података од злоупотреба. Указано је на обавезу чувања 

података садржаних у есДневнику и на важност заштите приступа есДневнику.начину 

рада у наставку школске 2020/2021. године. Наставници су се путем анкете 
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изјашњавали о начину извођења наставе у наставку школске 2020/2021. године. Наиме, 

од почетка школске године настава се одржавала искључиво у школи, и то у две смене. 

Након анализе резултата анкетирања, одлучено је да се настава од 28. септембра одвија 

по комбинованом моделу. На предлог Саобраћајног актива, чланови Савета родитеља 

донели су одлуку да се плаћање за полагање тестова и вожње врши после другог 

(бесплатног) полагања. 

Трећа седница Наставничког већа одржана је 25. септембра. Усвојен је нов 

распоред часова због преласка на комбиновани начин држања наставе. Веће је 

обавештено да је школа добила на поклон стручну литературу из области саобраћаја. 

Књиге ће бити на располагању свим ученицима школе. 

Четврта седница Наставничког већа одржана је 19. новембра на којој је анализиран 

успех и понашање ученика на крају првог класификационог периода оцењивања, као и 

васпитно-дисциплинске мере. Предочен је извештај о реализацији активности у оквиру 

пројекта „Заједно ка средњој школи – спречавање осипања ученика из осетљивих 

група“  

Пета седница Наставничко већа одржана је 27. новембра 2020. на којој је 

верификован успех ванредних ученика у октобарском испитном року школске 

2020/2021. године. 

Шеста седница Наставничког већа одржана је 23. децембра 2020. Анализиран је 

успех и понашање ученика на крају првог полугодишта. Није било предвиђених 

васпитно-дисциплинских мера за изгласавање. Верификован је успех ученика Динчић 

Петра који је у јуну 2020. завршио трећи разред образовног профила БРАВАР-

ЗАВАРИВАЧ. Међутим, пошто је ученик прешао из Гимназије морао је да положи 

разлику испита. Динчић Петар завршио је трећи разред са успехом добар. Предочен је 

извештај о реализацији финансијског плана пројекта „Заједно ка средњој школи – 

спречавање осипања ученика из осетљивих група“. Директорка школе обавестила је 

запослене да ће се у новој години извршити санација крова на згради школе. Средства 

су одобрена из буџета Општине Ћуприја.  

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

Прва седница Наставничког већа у другом полугодишту одржана је 10. марта 

2021. године. Веће је обавештено о преласку на онлајн наставу од 8. марта 2021. по 

препоруци Кризног штаба Општине Ћуприја. Предложено је да се ученик Душан 

Шевић искључи из школе због тешког прекршаја – доношење оружја у школу. 

Верификован је успех ванредних ученика у фебруарском испитном року школске 

2020/2021. године.   

6.04.2021. године одржана је седница на којој је верификован успех ученика завршних 

разреда на крају трећег класификационог периода оцењивања. Није било изречених 

васпитно-дисциплинских мера. Веће је обавештено о коначном плану уписа у школску 

2021/2022. годину. Школи је одобрено пет одељења: ТДС, ТУТ, ВМВ, БЗ-ОМО, ОИН-

столар. 
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Трећа седница Наставничког већа у другом полугодишту одржана је 20. априла. 

Анализиран је успех и понашање ученика незавршних одељења на крају трећег 

класификационог периода оцењивања школске 2020/2021. године. Стручни сарадник, 

Слободанка Илић, упознала је веће са професионалним намерама матураната.  

Наредна седница у другом полугодишту одржана је 10. маја 2021. године. 

Верификовани су ванредни испити у априлском испитном року. 

2. јуна 2021. године одржана је седница на којој је верификован успех завршних 

одељења на крају наставне 2020/2021. године.  

Сви ученици завршних разреда завршили су школовање, и то са следећим успехом: 19 

одличних, 33 врло добра, 12 добрих. Предложени су ученици за додељивање награде 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ. 

14. јуна 2021. године одржана је наредна седница. Утврђен је успех завршних 

одељења након полагања завршних и матурских испита. Закључено је да је успех 

завршних одељења задовољавајући, сви ученици су положили завршни и матурски 

испит. Донесена је одлука о ученику генерације.  

За ученика генерације предложен је Никола Илић, ученик 4/1. Наставничко веће 

једногласно је изабрало ученика Николу Илића за ученика генерације.  

23. јуна одржана је наредна седница Наставничког већа. Говорило се о организацији 

уписа ученика првог разреда, који се одржава од 12. до 18. јула 2021.  године. Комисију 

за упис чине Ћојановић Јелена, Милић Борко, Јаковљевић Марко, Живић Ерор Андреа, 

Слађана Велимировић и Стојковић Бојан. 

Верификован је успех ванредних ученика у јунском испитном року школске 2020/2021. 

године. 

19. јула 2021. одржана је седница Наставничког већа. Након полагања разредних и 

поправних испита позитиван успех постигло је 282 ученикa, што у процентима износи 

96%. Недовољан успех има 9 ученика (3%) и неоцењен 1 ученик (Мекић Стефан 1/3) . 

Укупан број изостанака у школи је 27 169 , просечано 93 по ученику . Оправданих 25 

938 (89 по ученику), а неоправданих 1231 ( 4 по ученику, прошле године ило је 8). У 

први разред за школску 2021/2022. годину, током првог уписног круга, уписанo је 97 

(+4 ИОП = 81) ученика по списку Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, и то: 

  

-у) 

 

– заваривач 1 ученик 

нске обраде 3 ученика (један ученик по ИОП-у) 
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Са списка уписаних ученика њих 4 није се пријавило за упис: 3 ученика за занимање 

Техничар 

унутрашњег транспорта и један ученик за занимање бравар –заваривач. 

 

31. августа 2021. одржана је последња седница Наставничког већа у другом 

полугодишту.  

Једногласно је усвојен распоред часова за школску 2021/2022. годину. Разредне 

старешине добиле су план и упутства за први родитељски састанак, који треба да се 

одржи тако што ће родитељи бити подељени у две групе и састанак ће се одржати у два 

термина. Именоване су разредне старешине одељења првог разреда. 

Настава почиње 1. септембра у 8 сати. Први час ће бити разредни час. Распоред 

звоњења истакнут је у просторијама школе.  

Наставне планове треба доставити до 3. септембра. 

 

                                                                                                                       Извештај предала 

                                                                                                                   Андреа Живић Ерор 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА У ШКОЛСКОЈ 

2020/2021. ГОДИНИ  

 

Школска 2020/2021. година у Техничкој школи у Ћуприји,као уосталом у свим 

школама на територији Србије остаће упамћена по томе што је реализована под 

посебним околностима у условима пандемије  Covid-19. За разлику од школске 

2019/2020 у којој је настава  под посебним околностима извођена од краја трећег 

класификационог периода па до краја школске године, школска 2020/2021. година је у 

потпуности реализована у складу са прописаним мерама које су биле условљене 

пандемијом.  

Пре почетка школске године Стручно веће ОО предмета је разрадило упутства 

Министарства просвете РС о извођењу наставе у условима пандемије и у складу са тим 

узело активно учешће у сарадњи са другим Стручним већима школе, одговарајућим 

школским тимовима и директором школе да се васпитно-образовни процес у нашој 

школи одвија у складу са донетим упутством. 

Поред редовних активности које веће спроводи током школске године, у 

околностима под којима је извођена настава,веће је морало да изврши одређена 

прилагођавања у свом раду а у складу са упутствима министарства просвете РС. То је у 
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пракси,заправо значило да један део планираних активности неће бити реализован(сем 

ако министарство не процени да услови пандемије то дозвољавају), као што је посета 

сајму књига,организовање спортских и других активности школе које подразумевају 

јавно окупљање,такмичења ученика – од школског па до републичког нивоа, посета 

институцијама од јавног значаја (музеји,извођење екскурзије,вучешће на различитим 

манифестацијама научног карактера). 

Имајући у виду наведене чињенице морам да констатујем да је план рада 

Стручног већа у том делу највећим делом нереализован. 

Активности стручног већа у вези стручног усавршавања наставника су 

реализоване у потпуности,будући да је стручно усавршавање извођено онлајн. Као што 

знате,школа је организовала предвиђене планиране облике стручног усавршавања 

поштујући мере прописане у условима пандемије. 

Што се тиче активности самог већа у процесу реализације наставе морам да 

нагласим да је активност чланова већа била на завидном нивоу,вишеструко боља и 

квалитетнија него у периоду почетка пандемије у школској 2019/2020. години. Чланови 

већа су након првобитног суочавања са пандемијом почетак школске 2020/2021. године 

дочекали спремни тако да је квалитет извођења наставно-образовног процеса био на 

завидном нивоу. То је наравно подразумевало у пуној мери примену савремених 

дигиталних метода у настави. Једина смо школа у општини Ћуприја која је наставу 

изводила преко јединствене платформе G-suite образовање,што је подразумевало да 

ученици наше школе,као и наставници користе службене имејл адресе чиме је 

постигнуто да наставни процес у потпуности буде задовољен(коришћење гугл 

учионице и свих пратећих могућности које она нуди ако је школа званично пријављена 

на G-suite образовање). Нарочито смо поносни на ту активност у условима када је 

настава у потпуности била у онлајн окружењу крајем првог полугодишта тј. 18. 12. 

2020. па до краја истог, као и у марту месецу 2021. године када је пуних шест недеља 

настава извођена такође у онлајн окружењу. 

Чланови Стручног већа ОО предмета су у потпуности спровели све обавезе и 

активности у складу са смерницама министарства просвете РС, у првом реду 

активности које се тичу образовања наших ученика,што је подразумевало максимално 

ангажовање и разумевање за сваког ученика(неки ученици нису имали могућности за 

онлајн учење). 

Читава школска година је на жалост била у знаку пандемије Covid-19, тако да су 

и све активности већа и његових чланова заправо биле у том правцу. 

Генерално сматрам да је Стручно веће својим активностима дало велики 

допринос да школска година  у смислу квалитета буде оцењена високом оценом.   

 

                                                                          Руководилац Стручног већа ОО предмета 

                                                                                                 Предраг Јањић 



Извештај рада Техничке школе 2020/2021. 40 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА САОБРАЋАЈНЕ 

ГРУПЕ ПРЕДМЕТА У ШКОЛСКОЈ 2020./2021. ГОДИНИ 

 

 

Стручно веће саобраћајне струке се у току школске 2020./2021.године састало 5 

пута и то: 

 

1. 08.09.2020. године 

2. 30.09.2020. године 

3. 28.01.2021. године 

4. 29.03.2021. године 

5. 17.05.2021. године 

 

Чланови стручног саобраћајног актива су: Рајић Александар, Грујић Иван, 

Јаковљевић Марко, Младеновић Дејан, Павловић Миладин до одласка у пензију, 

Иветић Јелена, Петровић Ненад, Ђорђевић Дејан, Дицић Гвозден, Милановић Славиша, 

Ђикић Милан и Стојковић Бојан, руководилац стручног већа. 

 

На састанцима је вођен записник по предходно 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 чак и у неповољним епидемиолошким условима. 

 

На првом састанку саобраћајног актива одржаног 08.09.2020.године реализоване су 

следеће активности: 

 

 Усвојен је план и програм рада Стручног већа саобраћајне групе предмета 

 Прочитана су задужења наставника за реализацију наставе у школској 

2020/2021. године 

 Усаглашен је једногласно избор уџбеника за реализацију наставе за 

2020/2021.годину, који је усвојен у јуну месецу текуће године, а сваки 

предметни наставник је у обавези да у ЕС дневник упише назив уџбеника, 

аутора и издавача из предмета које предаје 

 За координатора практичне наставе из области саобраћаја, колегиница Јелена 

Иветић је добила задужење да организује реализацију практичне наставе и 

склопи валидне уговоре са радним организацијама и предузећима који ће 

прихватити ученике и пружити им знање из својих домена 

 Кабинет за саобраћај стајао је у функцији припреме ученика за наставу из 

познавања саобраћајних прописа и у њему је одржавано полагање теоријског 

дела возачког испита 

 Од стране Тима за стручно усавршавање испланиран је и усвојен је план 

стручног усавршавања наставника саобраћајног актива за школску 2020/2021 

годину. 

• 932-К1-П3: Употреба напредних метода у реконструкцији саобраћајних незгода 

• 46-К3-П3: Наставник као креатор климе у одељењу 

• 918-К1-П3: Нови концепти у друмском саобраћају 

• 11-К2-П4: Успешно управљање одељењем-принципи и примери добре праксе 
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 У оквиру стручног усавршавања унутар установе планирана су предавања у вези 

са семинарима који су похађани, као и одржавање огледних и угледних часова. 

 

На другом састанку саобраћајног актива одржаног 30.09.2020. године реализоване 

су следеће активности: 

 

 Чланови саобраћајног актива упознати су са садржајима који су посебно 

припремљени према упутствима Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја ради ефикаснијег и лакшег спровођења наставе на даљину за све ученике 

и наставнике у средњем стручном образовању услед неповољне епидемиолошке 

ситуације појавом вируса Ковид-19. Што се тиче видео часова из појединих 

стручних предмета за подручје рада саобраћај, наведени чадови су доступни уз 

услов да се корисници региструју – бесплатно на РТС планети, што ће олакшати 

рад предметних наставника стручних предмета у вези наставе на даљину 

 Договорени су планови и динамика одржавања писмених задатака, контролних, 

вежби и тестова, који ће се забележити у књигама евиденције 

 Стручно веће саобраћајне струке уз ангажовање разредних старешина завршних 

разреда техничке школе дало је предлог у виду табеле, ученика који су 

заинтересовани да похађају тренинг за младе возаче на полигону у Суботишту. 

Акцију „Живот за младе возаче“ покренуло је одељење саобраћајне полиције у 

Јагодини у сарадњи са Школском управом и тиме би омогућили младим 

возачима са валидном пробном дозволом да прођу курс безбедне вожње у 

академији Навак 

 Под тачком разно чланови саобраћајног актива су се сложили да комплет књига 

„Испит вожње за десетку“ (учење саобраћајних прописа и технике вожње) 

издања 2019.-те године, аутора Мр. Живорада Фићовића, дипл .инж. саобраћаја, 

коју је Техничка школа из Ћуприје добила на поклон, заведемо у школску 

библиотеку и да корисници наведених књига у прво време буду само предметни 

наставници и особље школе. 

 

На трећем састанку саобраћајног актива одржаног 28.01.2021. године реализоване 

су следеће активности: 

 

 Стручно веће саобраћајне групе предмета предложило је да у школској 

2021/2022 години упише следеће образовне профиле и то: 

           - Техничар друмског саобраћаја – 1 одељење 

           - Техничар унутрашњег транспорта – 1 одељење 

           - Возач моторног возила – 1 одељење 

 Састављен је предлог комисија за реализацију матурских испита и изборних 

предмета за школску годину 2020/2021 за образовне профиле ТДС и ТУТ, дато у 

прилогу. 

 Састављене и предате су теме за матурске испите, као и испитна питања за 

изборне предмете за школску годину 2020/2021 за образовне профиле ТДС и 

ТУТ, дато у прилогу. Наставници су у писаној форми приложили предлог 

наставног градива (тема и питања) за матурски испит који је прослеђен стручној 

служби школе. Након усвајања на Наставничком већу наставно градиво за 

матурски испит ће бити објављено на сајту наше школе, о чему ће благовремено 

бити обавештени ученици завршних разреда. 
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На четвртом састанку саобраћајног актива одржаног 29.03.2021.године 

реализоване су следеће активности: 

 

 Стручно веће саобраћајне групе предмета једногласно се сагласило да се подела 

матурских задатака одељењима 4/1 и 4/2 саобраћајне струке, школске 2020/2021. 

године реализује у среду 31.03.2021.године са почетком у 10.00 часова, где ће 

подели присуствовати сви чланови и председници комисија. Одлучено је да 

крајњи рок предаје матурских задатака буде 28.05.2021.године. 

 Стручно веће саобраћајне групе предмета донело је предлог и усагласило се да 

сваки ученик-кандидат пред почетак реализације практичног дела обуке за 

возача мора да потпише изјаву где својим потписом изјављује да у случају 

изречене мере забране управљања возилом не сме да отпочне саму обуку, као и 

да се у току саме обуке она не сме реализовати 

 

На петом састанку саобраћајног актива одржаног 17.05.2021. године реализоване 

су следеће активности: 

 

 Након прочитаног дописа које је послала Заједница саобраћајних школа у вези 

са недоумицом око реализације завршног испита за образовни профил ВМВ за 

школску 2020/2021.годину, а на предлог да се организује показна вежба у 

Техничкој школи у Кикинди у суботу 22.05.2021., одлучено је да се одазовемо и 

присуствујемо наведеној вежби. Показна вежба ће симулирати реализацију 

другог радног задатка у оквиру завршног испита за ученике ВМВ. Идеја је да се 

прође кроз радни задатак из позиције ученика, али и наставника који ће бити у 

комисији и да се на лицу места реше све дилеме и нејасноће. Посебна пажња ће 

се посветити попуњавању бодовних листа и начину рада комисије на испиту. За 

одлазак на показну вежбу једногласно су изабрани чланови саобраћајног актива: 

Младеновић Дејан и Милановић Славиша за термин од 10 часова. 

 

 

 

 

Годишњи извештај саставио Руководилац саобраћајног актива 

                                    Стојковић Бојан 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАШИНСКУ 

ГРУПУ ПРЕДМЕТА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

Стручно веће машинске групе предмета се у току школске 2019./2020.године  састало  9 

пута и то: 

1. 20. 08. 2020. 
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2. 03. 09. 2020. 

3. 08. 02. 2021. 

4. 11. 05. 2021. 

5. 18. 05. 2021. 

6. 14. 06. 2021. 

7. 28. 06. 2021. 

 

Чланови стручног већа су: Александар Пешић,Србољуб Стевановић, Владан Костић и 

Славица Илић. Дарко Шајкић је у току шклеске године заменио због одласка у пензију 

Александра Пешића. На састанцима је вођен записник по предходно 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 већа машинске групе предмета одржаног 20.08.2020.године 

реализоване су следеће активности: 

 

Активност 

 

 Конституисање већа и подела задужења 

Усвајање годишњег плана рада већа 

Подела предмета на наставнике 

 

Закључак 

 

 Чланови стручног већа су: Александар Пешић, Србољуб Стевановић, Славица Илић  и 

Владан Костић. За председника је изабран Владан Костић,  

 На предлог председника једногласно је усвојен годишњи план рада. 

Извршена је следећа подела предмета на наставнике: 

Славица илић: Техничка механика, Алати, приор и мерења, Основе метода испитивања 

без разарања, Основе браварских радова, Моторна возила, Механика ТДС 2/1, 

Механика ТДС1/2, Механика ТУТ 2/2 Основи машинства. 

Александар Пешић: Одржавање моторних возила-практична настава, Одржавање 

моторних возила-блок практичне наставе, Металне конструкције и процесна опрема-

практична настава. 

Србољуб Стевановић: Технологија браварских радова, Техничка физика, Основе 

браварсих радова-блок практичне наставе, Заварене конструкције- практична настаа, 

Заварене конструкције – блок практичне наставе 

Владан Костић: Техничко цртање,Машински материјали,  Машински елементи, 

Технологија металних конструкција и процесне опреме, Технологија заварених 

конструкција Металне конструкције и процесна опрема -блок практичне наставе, 

Организатор практичне наставе 

 

 

На другом састанку већа машинске групе предмета одржаног 3.9.2020.године 

реализоване су следеће активности: 

 

Активност 
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Усвајање плана стручног усавршавања наставника 

Избор уџбеника за стручне предмете 

 

Закључак 

 

 Усвојен је план стручног усавршавања: 

-928 К1 П3 специјални поступци репаратурног заваривања, наваривање и метализација 

прахом 

- 898 К1 П3 Безбедност и здравље на раду на практичној настави у школи и у праксиу 

систему дуалног образовања 

-926 К1 П3 Репаратура машинских делова у функцији одрживог развоја- 14 К3 П4 

Васпитни проблеми ученика и како их превазићи 

У оквиру стручног усавршавања у установи планирани су: предавања везана за 

семинаре који ће бити похађани и распоред одржавања огледних и угледних часова 

За наредну школску годину изабрани су следећи уџбеници: 

Техничко цртање са нацртном геометријом; Д Ђорђевић, Ж Папић ЗУНС 

Машински елементи: М Ристивојевић С Драпић Машински елементи 1 и2 ЗЗУ 2014. 

Техничка физика: Раде Раонић, Техничка физика; ЗЗУ; 2015, 

Технчка механика; Раде Раонић, Механика 1 Статика; ЗУНС 

Алати, прибор и мерење: Бранко Тадић; Алати и прибори - скрипта Факултет 

инжињерских наука Крагујевац 2008. 

Технологија заварених конструкција : Богољуб Бојић, Технолошке основе МАГ 

заваривања Друштво за унапређење заваривања у србији 1987 

Репаратура машинских делова: Саша Пејкић Инжињерско радионички приручник 

Messer 2017. 

За остале предмете не постоје уџбеници, користе се интернет, каталози, часописи... 

 

 

На трећем састанку већа машинске групе предмета одржаног 8.2.2021.године 

реализоване су следеће активности: 

 

Активност 

 

 Упознавање новог члана са радом актива. 

Подела задужења за завршни испит ученицима 3/3 

 

Закључак 

 

Због одласка у пензију колеге Александра Пешића његова задужења преузима Дарко 

Шајкић 

Због обима и разлике у полагању завршног ипита ивршена је следећа подела задужења: 

Чланови комисије су:  

1. за образовни профил Бравар-заваривач Србољуб Стевановић и Владан Костић,  

2. за образовни профил Механичар моторних возила Славица Илић и Дарко 

Шајкић 

 

Као представници предузећа предложени су : 

1. за Браваре- завариваче Јован Манојловић и Младен Милетић 

2. за механичаре моторних возила Ненад Матић Аутосервис Матић 
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На састанку су се чланови комисија детаљно упознали са правилником о полагању 

завршног испита за оба образовна профила, и направљен је јединствени списак 

атеријала и алата потребних за реализацију испита 

 

 

На четвртом састанку већа машинске групе предмета одржаног 11.5.2021.године 

реализоване су следеће активности: 

 

Активност 

 

Организација блок наставе за 1/4, 2/4, 3/3 

Организација завршног испита 

 

Закључак 

 

Договорена је динамика рада и подела задужења везана за реализацију блока практичне 

наставе за ова одељења. Обилазак са одељењем 1/4 ради упознавања са делатностима 

предузећа доогворен је за 13.5.2021. после завршетка 2. часа. 

За завршни испит обезбеђен је потребан материјал за браваре, а од привредне коморе се 

чека сагласност за члана комисије за образовни профил Механичар моторних возила. 

 

 

На петом састанку већа машинске групе предмета одржаног 18.5.2021.године 

реализоване су следеће активности: 
 

Активност 

 

Избор новог занимања, у систему дуалног образовања 

 

Закључак 

 

Владан Костић је поднео извештај са састанка који је одржн у просторијама општине 

Ћуприја коме су присуствовали: представници министарства просвете, представници 

локалних привредника, националне службе за запошљавање и представници локалне 

самоуправе. на састанку је од стране представника министарства просвете пружена 

пуна подршка досадашњем раду школе, а посебно када је у питању занимање бравар 

заваривач. Том приликом је речено да је оператер машинске обраде такође атрактивно 

и у осталим срединама добро прихваћено. Због тога је на седници стручног већа донета 

одлука да да се размотри могућност верификације тог занимања. 

 

 

На шестом састанку већа машинске групе предмета одржаног 14.6.2021.године 

реализоване су следеће активности: 
 

Активност 

 

Реализација завршног испита за образовни профил Бравар-заваривач и Механичар 

моторних возила одељења 3/3 

 

Закључак 
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Завршни испит је одржан и успешно реализован у оба образовна профила одељења 3/3 

Бравар-заваривач 7.6-8.6.2021. пријавило и изашло на полагање 10 ученика 

Механичар моторних возила 7.6.-11.6.2021. пријавило и изашло на полагање 11 ученика 

Сви ученици су успешно положили завршни испит 

 

На седмом састанку већа машинске групе предмета одржаног 28.6.2021. године 

реализоване су следеће активности: 

 

 

Активност 

 

Усвајање уџбеника за наредну школску годину 

 

Закључак 

 

На састанку је усвојен списак уџбеника за занимања: Бравар-заваривач, Оператер за 

машинску обраду, Возач моторних озила, Техничар унутрашњег транспорта, Техничар 

друмског саобраћаја 

 

 

                                                                                                          Владан Костић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА – 

ПСИХОЛОГА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 
У школској 2020/2021. години целокупан рад школе и стручног сарадника 

одвијао се у неповољним условима изазваних пандемијом корона вируса. Током 

највећег дела школске године (осим септембра), настава је била организована по 

комбинованом моделу (у школи и на даљину), а у децембру и марту on-line, када је 

већина запослених ( наставници, стручни сарадник) обављала рад од куће. 

Рад  психолога током школске 2020/2021. године одвијао се према унапред 

сачињеном глобалном (годишњем) програму и месечним оперативним планова, 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... 

Без обзира на отежане околности рада, већина програмских активности је 

реализована, чак су реализоване и неке непланиране активности. 

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

набрајањем главних послова (у складу са Правилником о раду стручних сарадника). 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 
 Планирање и програмирање сопственог рада : израда  годишњег програма    и   

оперативних (месечних)   планова   рада 

 Учешће у изради делова Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. 
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год. 

 Израда плана сопственог стручног усавршавања за шк. 2020/2021. год. 

 Организациони  послови  везани  за  почетак  школске  године: формирање и 

класификација документације ученика по одељењима (картони ученика); 

документација за одељенске старешине и наставнике 

 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 изради планова подршке за ученике из осетљивих група у ризику од 

осипања  

 Учешће у реализацији Развојног плана школе  

 Учешће у планирању и програмирању седница стручних органа 

школе у сарадњи са директором школе и руководиоцима стручних органа 

 Израда плана посете наставе 

 Израда предлога активности у оквиру промоције и маркетинга 

школе 

 Учешће у организацији промоције и маркетинга школе и 

реализација на подручју општине Параћин 

 

 

 

2. Праћење и вредновање образовно- васпитног рада 

 
 Пријем, класификација и  праћење  благовремене  израде наставних планова,  

израда  извештаја  о  предатим плановима рада наставника 

 Подршка наставницима у вези израде глобалних , оперативних  и 

персонализованих планова наставе и учења 

 Праћење ефеката образовно–васпитног рада (успеха и владања ученика),  израда 

извештаја и анализа на крају сваког класификационог периода 

 Учешће у изради, праћењу и вредновању ИОП-а за 4 ученика који се образују по 

ИОП-у 

 Сугерисање и праћење индивидуализације наставе за поједине ученике који 

имају тешкоће у учењу, оправдано одсуствују са наставе у дужем периоду  

 Израда делова  извештаја о раду школе  

 Праћење дидактичко-методичке заснованости наставе, методологије оцењивања 

и активности ученика праћењем on-line  часова  (посећено on-line 15 часова), 

израда извештаја о праћењу наставе у сарадњи са директором школе 

 Спровођење истраживања и израда извештаја (социо-економски статус и 

породичне прилике ученика, професионалне намере матураната, структура 

уписаних ученика у први разред) 

 Преглед електронског дневника 

 Преглед google учионица (прегледано 57 учионица) 

 Праћење извештаја о епидемиолошкој ситуацији по одељењима 
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3. Рад са наставницима 

 
 Учешће у увођење у посао приправника и новодошлих наставника (замене): 

Ристић Виолета, Најдановић Илија, Ивановић Горан, Пошарац Милијана, Нешић 

Вељко, Радисављевић Милена, Марјановић Татјана, Мицић Милош,  Маљковић 

Дамир, Марија Миловановић Ристић Марија, Јовановић Станка,  Милетић 

Мартина, Бизјак Матеј 

 Подршка наставнику Стевановић Србољубу у припремању испита за лиценцу 

 Израда предлога садржаја  часа одељенског старешине и реализација појединих 

садржаја (Разговор о суициду, Трговина људима, Учење учења) 

 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 у оквиру установе :  

1. „Превенција и борба против трговине људима“ – излагање на седници 

Наставничког већа   

2.  „ Интерактивна on-line настава- планирање и реализација“ (достављена 

презентација наставницима mailom) 

3. „Одговоран однос према здрављу, очување здравља и безбедности ученика“ 

(излагање на седници Наставничког већа) 

 Консултативно-инструктивни рад са наставницима после посећених часова и по 

потреби, у циљу унапређивања  настава и учења 

 Сарадња и помоћ одељенским старешинама у програмирању родитељских 

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, крше правила и забране 

 

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 

 Посета одељења првог разреда у сарадњи са школским полицајцем у циљу 

унапређивања безбедности ученика и превенције насиља 

 Реализација предавања за одељења првог разреда о методама и техникама 

успешног учења „ Како да учимо успешније“, 

 Здравље и здравствена култура: Како да сачувамо здравље  

 Наставни материјал „ Tрговина људима“ достављен ученицима путем maila  

 Обављање психолошко саветодавних разговора и појачан васпитни рад са 

ученицима који имају различите потешкоће  у свакодневном функционисању 
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Највише је било рада са ученицима који врше повреду правила понашања 

(неоправдано изостајање, агресивно и насилно понашање, дискриминација, 

недисциплиновано понашање и ометање наставе)  

 Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених група  

 Рад на превенцији осипања ученика 

 Сарадња са Ученичким парламентом (помоћ у планирању и програмирању 

рада) 

 Рад на унапређивању безбедности ученика и решавању инцидентних ситуација 

у сарадњи са школским полицајцем и директором школе 

 Реализација 4 радионице  за ученике из осетљивих група у оквиру 

Транзиционог клуба 

 Професионално информисање и саветовање у избору даљег правца школовања 

за ученике завршних разреда, индивидуално и у одељењу (организација 

презентација високих школа и факултета) 

 

 

 

5. Рад са родитељима 

 
 Индивидуални разговори са родитељима ученика који су обухваћени  

појачаним васпитним радом и против којих је  покренут дисциплински 

поступак (Шевић Душан), као и родитељима ученика који имају проблеме у 

учењу или понашању 

 Током реализације наставе на даљину, обављани су разговори телефоном са 

родитељима ученика који су били неактивни на настави 

 Подршка при конкурисању за ученичке стипендије 

 

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 Шевић 

Душана 

 

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

 
 Руковођење  Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 Сарадња и рад у Тиму за самовредновање, Тиму за инклузивно образовање, 

Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе ,, Пројектном тиму 
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пројекта „Заједно ка средњој школи-спречавање осипања ученика из 

осетљивих група“ 

 Учешће у раду 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, Комисије за избор Ученика генерације 

 

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...) 

  Сарадња са школским полицајцем ради размене информација о стању 

безбедности у школи и решавању инцидентни( конфликтних) ситуација 

 Сарада са локалном телевизијом „Поморавље“-дат интервју у вези 

вршњачког насиља 

 Сарадња са Центром за хранитељство у Ћуприји, Центром за социјални рад 

Палилула у вези  ученикаТодоровић Дакија 

 Сарадња са Центром за образовне политике на реализацији пројекта „Заједно 

ка средњој школи-спречавање осипања ученика из осетљивих група 

 

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 о извршеним анализама, истраживањима,   посећеним 

активностима, односно часовима   

 Припрема за рад (праћењем литературе, стручних сајтова...) 

 Стручно усавршавање (посебан извештај у прилогу) 

 

 
                                                                 Стручни сарадник:     

                                                                                                    Слободанка Илић, психолог         
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. 

ГОДИНИ 

 

На предлог директора школе,  Наставничко веће је именовало Тим за 

инклузивно образовање.  Чланови  Тима за школску 2020/2021. годину били су: 

 Илић Слободанка, стручни сарадник-психолог 

 Милић Борко, наставник енглеског језика 

 Стојковић Бојан, наставник саораћајне групе предмета 

 Манојловић Милосав, наставник физичког васпитања 

 Мицкић Ненад, наставник физичког васпитања 

 

 

Током школске 2020/2021. године Тим за инклузивно образовање је одржао 5 

састанака на којима су реализоване следеће активности: 

 

  Конституисање Тима за инклузивно образовање за школску 2020/2021.годину 

 Усвајање плана рада Тима за школску 2020/2021. годину 

 Утврђивање права на ИОП - евидентирање ученика који ће похађати наставу по 

ИОП-у у школској 2020/2021. години . Евидентирано је 4 ученика , два ученика 

у првом разреду, један у другом и један у трећем разреду 

 Предлог чланова Тима за пружање додатне подршке ученицима који се школују 

по ИОПу2 

 Предлог ИОП-а за ученике Тодоровић Даки ¼, Марјановић Кристијан ¼, 

Алексић Стеван 2/4  и Миливојевић Стефан3/2 

 Вредновање ИОП-а 2 за ученике који се по њему образују 

 Праћење и учешће у реализацији пројектних активности пројекта „ Заједно ка 

средњој школи- подршка ученицима из осетљивих група при преласку у средњу 

школу“ 

 Вредновање ИОП-а 2 за ученика Алексић Стевана  и Миливојевић Стефана 

(друг 

 Извештај о раду Тима за  школску 2020/2021. годину 

 Сарадња са основним школама из којих долазе ученици који су завршили 

школовање по ИОП-у 

 

Без обзира што је школа функционисала у отежаним околностима, због пандемије 

корона вируса и реализације наставе по комбинованом моделу и на даљину, већина 

планираних активности је реализована.  

 

Током реализације наставе на даљину, појавила се потреба за подршком код 

ученика који нису било довољно активни на настави. Ову подршку , за укључивање 

у наставни процес, ученицима су пружали одељенске старешине и стручни 

сарадник-психолог кроз телефонске разговоре са ученицима и њиховим 

родитељима. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. 

ГОДИНИ 

На предлог директора школе,  Наставничко веће је именовало Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и знемаривања.  Чланови  Тима за школску 

2020/2021. годину били су: 

 Илић Слободанка, стручни сарадник-психолог 

 Јовановић Слободан, наставник социологије 

 Павловић Миладин, наставник саораћајне групе предмета 

 Марјановић Тамара, наставница грађанског васпитања 

 Најдановић Илија, наставник филозофије 

 Рајић Гордана, представица Савета родитеља 

 Боројевић Уна 4/2, представница ученика  

Тим је одржао 4 састанка, скоро свим састанцима је присуствовала Маја Манић, 

директор школе. 

На првом састанку обављено је конституисање Тима и за руководиоца изабрана 

Илић Слободанка, стручни сарадник-психолог. Тада је усвојен Програм заштите 

ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за школску 

2020/2021.годину.  

На другом и трећем састанку разматрана су два случаја насилног понашања на 

другом нивоу. Детаљнији опис догађаја налази се у записницима Тима и евиденцији 

насилног понашања. 

На четвртом састанку Тим је  анализирао рад током школске године и сачињен је 

извештај о томе. 

Школску 2020/2021. годину карактерише знато мањи број насилних догађаја због 

тога што је школа радила по комбинованом моделу (непосредно у школи и на даљину) 

услед пандемије корона вируса. Школу је похађала половина ученика што је значајно 

допринело смањењу насиља. 

Поред планираних програмских активности које су у већем делу реализоване, 

превентивне активности су допуњене представљањем Националне платформе „ Чувам 

те“. Платформу је представила директор школе на седници Наставничког већа. Ова 

платформа ће послужити као ресурс и алат за сузбијање насиља, посебно вршњачког и 

планирање превентивних активности.  
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      У оквиру стручног усавршавања у установи, стручни сарадник-психолог је 

презентовала наставничком већу тему „ Трговина људима“ и доставила ученицима и 

наставницима приручник „ Заштита ученика од трговине људима“  и друге материјале о 

овој теми. 

Илић Слободанка 

                                                                                            стручни сарадник-психолог 

                                                                                         

ИЗВЕШТАЈ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ – 

ОБУКЕ ВОЖЊЕ И ПОЛАГАЊА ТЕОРИЈСКОГ И 

ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ВОЗАЧКОГ ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 

2020/2021. ГОДИНИ 

( ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ) 

 

Часове обуке вожње држали су инструктори: Гвозден Дицић ( норма 100 % ), 

Милан Ђикић ( норма 100 % ), Славиша Милановић ( норма 50 % ) и Александар Рајић 

( норма 15 % ). Распоред часова обуке вожње није био устаљен и често се одступало од 

предвиђених часова из разних разлога ( квар на аутомобилу, болест ученика, вађење 

лекарског уверења, настава на даљину па ученици нису у могућности да возе и др. ). 

Инструктори су обавештавали организатора практичне наставе о одступањима у 

распореду. Придржавали смо се прописаних мера заштите и спречавања ширења вируса 

COVID 19 и носили заштитне маске, дезинфиковали школска возила, руке и обућу у 

складу са упутством Кризног штаба и Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. Сви ученици четвртог разреда који су претходне школске године положили 

теоријски део испита за Б – категорију и започели обуку вожње наставили су је 

почетком школске 2020/2021. године. 

Према предвиђеном плану и програму за предмет практична настава ученици 3/2 

одељења – образовни профил: Техничар унутрашњег транспорта имали су предавања 

из Познавања саобраћајних правила и прописа – 30 часова ( блок – настава ). Часове су 

им држали лиценцирани предавачи – наставници саобраћајне групе предмета: Дејан 

Младеновић и Александар Рајић. Првој групи предавања је држао Александар Рајић, а 

другој Дејан Младеновић. Часови су одржани у периоду од 07.9.2020. до 11.9.2020. 

године ( 5 радних дана по 6 часова, тј. укупно 30 часова ) и у том периоду ученици нису 

имали редовну наставу. Сви ученици овог одељења присуствовали су предавањима и 

сви су након тога добили потврду о завршеној теоријској обуци. Након тога приступило 

се полагању теоријског дела возачког испита – тестова за Б – категорију ( месечно ). 

Према предвиђеном плану и програму за предмет практична настава ученици 3/1 

одељења – образовни профил: Техничар друмског саобраћаја имали су пројекти 

задатак, тј. блок – наставу Трасирање пута у периоду од 14. до 18.9.2020. године у две 

групе по 30 часова. Часове су им држали наставници саобраћајне групе предмета: Дејан 

Младеновић и Иван Грујић. У том периоду ученици нису имали редовну наставу. Блок 

– настави није присуствовао Драган Несторовић из оправданог разлога ( налази се на 

онколошком одељењу у Београду где се лечи од леукемије ).  
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Према предвиђеном плану и програму за предмет практична настава ученици 2/3 

одељења – образовни профил: Возач моторних возила имали су предавања из 

Познавања саобраћајних правила и прописа – 30 часова ( блок – настава ). Часове су им 

држали лиценцирани предавачи – наставници саобраћајне групе предмета: Дејан 

Младеновић и Александар Рајић. Првој групи предавања је држао Дејан Младеновић, а 

другој Александар Рајић. Часови су одржани у периоду од 21.9.2020. до 25.9.2020. 

године ( 5 радних дана по 6 часова, тј. укупно 30 часова ) и у том периоду ученици нису 

имали редовну наставу. Сви ученици овог одељења присуствовали су предавањима и 

сви су након тога добили потврду о завршеној теоријској обуци. Ученици овог одељења 

су затим вадили ново лекарско уверење за Б – категорију и започели обуку вожње на 

моторном возилу Б – категорије – 20 часова. 

I – У септембарском испитном року полагање теоријског дела испита – 

тестова за Б – категорију пријавила су 22 ученика 3/1 одељења – образовни 

профил: Техничар друмског саобраћаја од 32 ученика у одељењу. Чланови комисије 

за обе групе били су: Иван Грујић и Александар Пешић. Испит је одржан 16.9.2020. 

године у две групе. Сви ученици који су пријавили полагање су изашли на испит од 

којих 19 ученика није положило, а 3 ученика су положила теоријски део испита. 

Приликом прегледавања тестова установљена је грешка у решењу – кључу теста Б – 32 

стр. 4 код задатка 32. На приказаној слици налази се 5 возила, а у званичном решењу 

има 7 возила. О овоме је обавештена Заједница саобраћајних школа Србије како би 

грешка била исправљена.  

 

Ученици 3/1 одељења ( ТДС ) који су положили тестове су:  

1. Обрадовић Александар 

2. Мијаиловић Милош  

3. Васић Стефан 

 

 Овим ученицима је издата потврда о положеном теоријском испиту за Б – 

категорију. Након тога они су донели лекарско уверење и распоређени су код 

инструктора на часове обуке вожње за Б – категорију. 

 

У септембарском испитном року полагање теоријског дела испита – тестова 

за Б – категорију пријавило је 5 ученика 3/3 одељења – образовни профил: 

Механичар моторних возила од 11 ученика у одељењу. Чланови комисије били су: 

Ненад Петровић и Владан Костић. Испит је одржан 24.9.2020. године. Сви ученици 

који су пријавили полагање су изашли на испит, али нико није положио теоријски део 

испита. 

 

У септембарском испитном року полагање теоријског дела испита – тестова 

за Б – категорију пријавило је 16 ученика 3/2 одељења – образовни профил: 

Техничар унутрашњег транспорта од 26 ученика у одељењу. Чланови комисије били 

су: Дејан Ђорђевић и Дејан Младеновић. Испит је одржан 25.9.2020. године. Сви 

ученици који су пријавили полагање су изашли на испит од којих 15 ученика није 

положило, а 1 је положио теоријски део испита. 

 

Ученик 3/2 одељења ( ТУТ ) који је положио тестове је: 

1. Алексић Андрија 
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Овом ученику је издата потврда о положеном теоријском испиту за Б – 

категорију. Ученик је донео лекарско уверење и распоређен је код инструктора на 

часове обуке вожње за Б – категорију. 

 

У септембарском испитном року полагање практичног дела испита – 

возачког испита за Б – категорију пријавило је 11 ученика. Испит је одржан 

02.10.2020. године у три групе. Чланови комисије били су: Иван Грујић и Славиша 

Милановић ( прва група ); Бојан Стојковић и Милан Ђикић ( друга група ); Дејан 

Младеновић и Гвозден Дицић ( трећа група ). Свих 11 ученика је приступило полагању 

возачког испита од којих 1 ученица ( Нешковић Анђелија – 4/2 ( ТУТ ) ) није положила 

( пала је полигонске радње ), а 10 ученика је положило и стекло право на издавање 

пробне возачке дозволе Б – категорије.  

 

Ученици који су положили возачки испит за Б – категорију су: 

1. Алексић Немања 4/1 ( ТДС ) – други пут 

2. Младеновић Миљана 4/1 ( ТДС ) – други пут 

3. Милојевић Ања 4/2 ( ТУТ ) – други пут 

4. Стојановић Лазар 4/2 ( ТУТ ) – други пут 

5. Јовић Никола 4/2 ( ТУТ ) – први пут 

6. Јовановић Андрија 4/2 ( ТУТ ) – први пут 

7. Нешковић Никола 4/2 ( ТУТ ) – први пут 

8. Ристић Аница 4/2 ( ТУТ ) – први пут 

9. Јанковић Анђела 4/2 ( ТУТ ) – први пут 

10. Динић Анђела 4/1 ( ТДС ) – први пут 

 

Пре полагања возачког испита ученици: Младеновић Миљана, Алексић Немања, 

Милојевић Ања и Стојановић Лазар уплатили су допунске часове и трошкове полагања 

испита и то: 

1. Младеновић Миљана 2 допунска часа код инструктора Милана Ђикића – 

2.000,00 динара и 1.500,00 динара полагање 

2. Алексић Немања 2 допунска часа код инструктора Милана Ђикића – 

2.000,00 динара и 1.500,00 динара полагање 

3. Милојевић Ања 3 допунска часа код инструктора Милана Ђикића – 

3.000,00 динара и 1.500,00 динара полагање 

4. Стојановић Лазар 3 допунска часа код инструктора Милана Ђикића – 

3.000,00 динара и 1.500,00 динара полагање 
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УКУПНО: 10.000,00 динара допунски часови и 6.000,00 динара трошкови полагања 

возачког испита за Б – категорију. 

 

БРОЈ ДОПУНСКИХ ЧАСОВА У СЕПТЕМБРУ 2020. ГОДИНЕ: 10 часова код 

инструктора обуке вожње Милана Ђикића. 

 

II – У октобарском испитном року полагање теоријског дела испита – 

тестова за Б – категорију пријавило је 27 ученика 3/1 одељења – образовни 

профил: Техничар друмског саобраћаја од преосталих 29 ученика у одељењу који 

нису положили. Испит је први пут одржан у учионици бр. 5 ( саобраћајном кабинету ), 

тј. електронским путем преко рачунара ( „on – line“ ). Ученици су били подељени у три 

групе. Чланови комисије за све три групе били су: Слађана Вељковић и Миладин 

Павловић. Испит је одржан 19.10.2020. године. Од пријављених 27 на полагање је 

изашло 26 ученика. На испит оправдано није дошао један ученик, Ранић Вељко, који је 

био на операцији и који је благовремено јавио да не може да присуствује полагању. 

Теоријски део испита положило је 8 ученика, а 18 није положило. 

 

Ученици 3/1 одељења ( ТДС ) који су положили тестове су: 

1. Николић Александар ( прва група ) 

2. Длбокић Валентина ( прва група ) 

3. Урошевић Анђела ( прва група ) 

4. Симић Ненад ( друга група ) 

5. Анђелковић Јована ( друга група ) 

6. Марковић Михајло ( друга група ) 

7. Рајић Милан ( друга група ) 

Овим ученицима је издата потврда о положеном теоријском испиту за Б – 

категорију. Након тога они су донели лекарско уверење и распоређени су код 

инструктора на часове обуке вожње за Б – категорију. 

 

У октобарском испитном року полагање теоријског дела испита – тестова 

за Б – категорију пријавило је 15 ученика 3/2 одељења – образовни профил: 

Техничар унутрашњег транспорта од преосталих 25 ученика у одељењу који нису 

положили. Испит је одржан 28.10.2020. године у две групе у учионици бр. 5 ( 

саобраћајном кабинету ) преко рачунара. Чланови комисије били су: Александар Рајић 

и Бојан Стојковић за обе групе. Сви ученици који су пријавили полагање су изашли на 

испит али нико није положио теоријски део испита. 

 

Ученици 3/3 одељења – образовни профил: Механичар моторних возила 

нису пријавили полагање теоријског дела испита – тестова за Б – категорију у 

октобарском испитном року. 

 

У октобарском испитном року полагање практичног дела испита – возачког 

испита за Б – категорију пријавило је 13 ученика. Испит је одржан 02.11.2020. 
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године у три групе. Чланови комисије били су: Дејан Ђорђевић и Гвозден Дицић ( прва 

група ); Слађана Вељковић и Славиша Милановић ( друга група ); Владан Костић и 

Милан Ђикић ( трећа група ). Свих 13 ученика је приступило полагању возачког 

испита, 10 ученика је положило и стекло право на издавање пробне возачке дозволе Б – 

категорије, а 3 нису положила испит. Сви ученици осим Нешковић Анђелије су први 

пут полагали возачки испит. 

 

Ученици који су положили возачки испит за Б – категорију су: 

1. Станисављевић Новица – 4/2 ( ТУТ ) 

2. Елезоски Новица – 4/2 ( ТУТ ) 

3. Антић Алекса – 4/2 ( ТУТ ) 

4. Алексић Андрија – 3/2 ( ТУТ ) 

5. Судимац Анђела – 4/1 ( ТДС ) 

6. Марковић Анђела – 4/1 ( ТДС ) 

7. Станић Катарина – 4/1 ( ТДС ) 

8. Мујић Магдалена – 4/1 ( ТДС ) 

9. Богићевић Александар – 4/1 ( ТДС ) 

10. Гвоздић Александра – 4/1 ( ТДС ) 

 

Пре полагања возачког испита ученица Нешковић Анђелија уплатила је 

допунске часове и трошкове полагања испита ( јер други пут полаже возачки испит ) и 

то:  

1. Нешковић Анђелија 3 допунска часа код инструктора Гвоздена Дицића – 

3.000,00 динара и 1.500,00 динара полагање  

 

УКУПНО: 3.000,00 динара допунски часови и 1.500,00 динара трошкови полагања 

возачког испита за Б – категорију. 

 

БРОЈ ДОПУНСКИХ ЧАСОВА У ОКТОБРУ 2020. ГОДИНЕ: 3 часа код 

инструктора обуке вожње Гвоздена Дицића. 

 

Ученици који нису положили возачки испит су: Нешковић Анђелија – 4/2 ( ТУТ 

), Тасић Невена – 4/2 ( ТУТ ) и Јанковић Милош – 4/1 ( ТДС ). 

 

Инструктор Дицић Гвозден је на боловању од 03.11.2020. године. Његовог 

ученика за обуку вожње Мијаиловић Милоша преузео је инструктор вожње Ђикић 

Милан. 

 

III – У новембарском испитном року полагање теоријског дела испита – 

тестова за Б – категорију пријавило је 11 ученика 3/1 одељења – образовни 



Извештај рада Техничке школе 2020/2021. 58 

 

профил: Техничар друмског саобраћаја од преосталих 22 ученика у одељењу који 

нису положили. Испит је одржан у учионици бр. 5 ( саобраћајном кабинету ), тј. 

електронским путем преко рачунара ( „on – line“ ). Ученици су били подељени у две 

групе. Чланови комисије за обе групе били су: Бојан Стојковић и Дејан Младеновић. 

Испит је одржан 20.11.2020. године. Од пријављених 11 на полагање је изашло 11 

ученика. Теоријски део испита положила су 4 ученика, а 7 није положило. 

 

Ученици 3/1 одељења ( ТДС ) који су положили тестове су: 

1. Младеновић Вељко ( прва група ) 

2. Андрејевић Александар ( друга група ) 

3. Ђорђевић Милица ( друга група ) 

4. Илић Дијана ( друга група ) 

 

Пре полагања теоријског дела возачког испита за Б – категорију ученици који су 

трећи пут пријављивали полагање уплатили су трошкове полагања испита по 1.200,00 

динара, а то су следећи ученици: 

1. Андрејевић Александар 

2. Анђелковић Јован 

3. Ђорђевић Милица 

4. Илић Дијана 

5. Кркић Лазар 

6. Стевановић Саша 

7. Младеновић Вељко 

 

УКУПНО: 8.400,00 динара трошкови полагања теоријског дела возачког испита за Б – 

категорију. 

 

Ученици 3/3 одељења ( ММВ ) нису пријавили полагање тестова у овом испитном року. 

 

У новембарском испитном року полагање теоријског дела испита – тестова 

за Б – категорију пријавило је 14 ученика и то 11 ученика 3/2 одељења – образовни 

профил: Техничар унутрашњег транспорта и 3 ученика 3/1 одељења – образовни 

профил: Техничар унутрашњег транспорта. Испит је одржан у учионици бр. 5 ( 

саобраћајном кабинету ), тј. електронским путем преко рачунара ( „on – line“ ). 

Ученици су били подељени у две групе. Чланови комисије за обе групе били су: Бојан 

Стојковић и Дејан Младеновић. Испит је одржан 01.12.2020. године. Од пријављених 

14 на полагање је изашло 14 ученика. Теоријски део испита положило је 6 ученика, а 8 

није положило. 

 

Ученица 3/1 одељења ( ТДС ) која је положила тестове је: 
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1. Атанасковић Анђела ( прва група ) 

 

Ученици 3/2 одељења ( ТУТ ) који су положили тестове су: 

1. Димитријевић Небојша ( прва група ) 

2. Васић Игор ( прва група ) 

3. Ризвић Немања ( прва група ) 

4. Јовић Кристина ( друга група ) 

5. Милетић Душица ( друга група ) 

 

Пре полагања теоријског дела возачког испита за Б – категорију ученици који су 

трећи пут пријављивали полагање уплатили су трошкове полагања испита по 1.200,00 

динара, а то су следећи ученици: 

1. Атанасковић Анђела 

2. Миливојевић Стефан 

3. Васић Игор 

4. Милетић Душица 

5. Ризвић Немања 

 

УКУПНО: 6.000,00 динара трошкови полагања теоријског дела возачког испита за Б – 

категорију. 

 

У новембарском испитном року полагање практичног дела испита – 

возачког испита за Б – категорију пријавило је 5 ученика. Испит је одржан 

02.12.2020. године. Чланови комисије били су: Ненад Петровић и Славиша Милановић. 

Свих 5 ученика је приступило полагању возачког испита и сви су стекли право на 

издавање пробне возачке дозволе Б – категорије.  

 

Ученици који су положили возачки испит за Б – категорију су: 

1. Мијајловић Милош 3/1 ( ТДС ) 

2. Јанковић Милош 4/1 ( ТДС ) 

3. Милошевић Анастасија 4/2 ( ТУТ ) 

4. Тасић Невена 4/2 ( ТУТ ) 

5. Антић Александар 4/2 ( ТУТ ) 

 

Пре полагања возачког испита ученици који су други пут полагали возачки 

испит су уплатили трошкове полагања испита по 1.500,00 динара, а то су: Јанковић 

Милош и Тасић Невена. 

 

УКУПНО: 3.000,00 динара трошкови полагања возачког испита за Б – категорију. 
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IV – У децембарском испитном року полагање теоријског дела – тестова за 

Б – категорију пријавило је 15 ученика ( 4 ученика 3/3 одељења ( ММВ ), 3 

ученика 3/2 одељења ( ТУТ ) и 8 ученика 3/1 одељења ( ТДС )). Испит је одржан у 

учионици бр. 5 ( саобраћајном кабинету ), тј. електронским путем преко рачунара ( „on 

– line“ ). Ученици су били подељени у две групе. Чланови комисије за обе групе били 

су: Иван Грујић и Дејан Младеновић. Испит је одржан 16.12.2020. године. Од 

пријављених 15 на полагање је изашло свих 15 ученика. Теоријски део испита 

положила су 3 ученика, а 12 није положило.  

 

Ученици 3/1 одељења ( ТДС ) који су положили су: 

1. Гурмешевић Зорица  

2. Ковачевић Сара 

 

Ученик 3/2 одељења ( ТУТ ) који је положио тестове је: 

1. Илић Михајло 

 

Пре полагања теоријског дела возачког испита за Б – категорију ученици који су 

трећи или четврти пут пријављивали полагање уплатили су трошкове полагања испита 

по 1.200,00 динара, а то су следећи ученици: 

1. Гурмешевић Зорица 3/1 

2. Анђелковић Јован 3/1 

3. Живановић Маша 3/1 

4. Петровић Михајло 3/1 

5. Кркић Лазар 3/1 

6. Илић Михајло 3/2 

7. Јанковић Анастасија 3/2 

 

УКУПНО: 8.400,00 динара трошкови полагања теоријског дела возачког испита за Б – 

категорију. 

( ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ) 

 

На почетку другог полугодишта, 18.01.2021. године са боловања се вратио 

инструктор Гвозден Дицић који је започео часове обуке вожње са новим кандидатима 

19.01.2021. године. 

Часове обуке вожње држали су инструктори: Гвозден Дицић ( норма 100 % ), 

Милан Ђикић ( норма 100 % ), Славиша Милановић ( норма 50 % ) и Александар Рајић 

( норма 15 % ). Распоред часова обуке вожње није био устаљен и често се одступало од 

предвиђених часова из разних разлога ( квар на аутомобилу, болест ученика, изолација 

ученика, становање у дому или приватно, вађење лекарског уверења, снег и лед на 

коловозу и на полигону, настава на даљину због које ученици нису били у могућности 

да возе и др. ). Инструктори су обавештавали организатора практичне наставе о 
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одступањима у распореду. Придржавали смо се прописаних мера заштите и спречавања 

ширења вируса COVID 19 и носили заштитне маске, дезинфиковали школска возила, 

руке и обућу у складу са упутством Кризног штаба и Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, распоређивали ученике за полагање у више група ( мањи број 

ученика и запослених у групи ).  

 

V – У јануарском испитном року полагање теоријског дела – тестова за Б – 

категорију пријавило је 19 ученика ( 5 ученика 3/3 одељења ( ММВ ), 11 ученика 

3/2 одељења ( ТУТ ) и 3 ученика 3/1 одељења ( ТДС )). Испит је одржан у учионици 

бр. 5 ( саобраћајном кабинету ), тј. електронским путем преко рачунара ( „on – line“ ). 

Ученици су били подељени у две групе. Чланови комисије за обе групе били су: Ненад 

Петровић и Владан Костић. Испит је одржан 28.01.2021. године. Од пријављених 19 на 

полагање је изашло 18 ученика, једна ученица није приступила полагању ( Халиловић 

Кристина 3/2 ). Теоријски део испита положила су 3 ученика, а 15 није положило.  

 

Ученик 3/1 одељења ( ТДС ) који је положио је: 

1. Ранић Вељко 

 

Ученица 3/2 одељења ( ТУТ ) која је положила тестове је: 

1. Јанковић Анастасија 

 

Ученик 3/3 одељења ( ММВ ) који је положио тестове је: 

1. Крстић Никола 

 

Пре полагања теоријског дела возачког испита за Б – категорију ученици који су 

трећи или четврти пут пријављивали полагање уплатили су трошкове полагања испита 

по 1.200,00 динара, а то су следећи ученици: 

1. Добросављевић Марина 3/1 

2. Ранић Вељко 3/1 

3. Кркић Лазар 3/1 

4. Миливојевић Стефан 3/2 

5. Ракић Александра 3/2 

6. Јанковић Анастасија 3/2 

7. Видановић Марко 3/2 

8. Грујић Анђела 3/2 

9. Маринковић Мица 3/2 

10. Ристић Лука 3/2 

11. Халиловић Кристина 3/2 
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12. Илић Димитрије 3/3  

 

УКУПНО: 14.400,00 динара трошкови полагања теоријског дела возачког испита 

за Б – категорију. 

 

У јануарском испитном року полагање практичног дела испита – возачког 

испита за Б – категорију пријавиле су 2 ученице. Испит је одржан 05.02.2021. 

године. Чланови комисије били су: Дејан Ђорђевић и Милан Ђикић. Обе ученице су 

приступиле полагању возачког испита и обе су први пут полагале. Једна није положила, 

а једна је положила испит и стекла право на издавање пробне возачке дозволе Б – 

категорије.  

 

Ученица која је положила возачки испит за Б – категорију је: 

1. Урошевић Анђела 3/1 ( ТДС ) 

 

 

VI – У фебруарском испитном року полагање теоријског дела – тестова за Б 

– категорију пријавило је 34 ученика ( 10 ученика 3/3 одељења ( ММВ ), 15 

ученика 3/2 одељења ( ТУТ ) и 9 ученика 3/1 одељења ( ТДС )). Испит је одржан у 

учионици бр. 5 ( саобраћајном кабинету ), тј. електронским путем преко рачунара ( „on 

– line“ ). Ученици су били подељени у три групе. Чланови комисије за прве две групе 

били су: Миладин Павловић и Слађана Вељковић, а за трећу групу Иван Грујић и Дејан 

Мледеновић. Испит је одржан 01.3.2021. године и то: прва група од 9, друга од 10, а 

трећа  од 12 h. Од 34 пријављенa ученика на полагање је изашло 34 ученика. Теоријски 

део испита положио је 21 ученик, а 13 није положило. 

 

Ученици 3/1 одељења ( ТДС ) који су положили су: 

1. Стевановић Саша ( трећа група ) 

2. Живковић Маша ( трећа група ) 

3. Добросављевић Марина ( трећа група ) 

4. Анђелковић Јован ( трећа група ) 

5. Марковић Александар ( трећа група ) 

 

Ученици 3/2 одељења ( ТУТ ) који су положили тестове су: 

1. Панић Јована ( прва група ) 

2. Милосављевић Миона ( прва група ) 

3. Перић Невена ( прва група ) 

4. Грујић Анђела ( друга група ) 

5. Јолић Андријана ( друга група ) 
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6. Марковић Тамара ( друга група ) 

7. Ракић Александра ( друга група ) 

8. Миливојевић Стефан ( друга група ) 

9. Халиловић Кристина ( друга група ) 

10. Николић Жељко ( друга група ) 

11. Ристић Лука ( друга група ) 

12. Вулић Ђорђе ( друга група ) 

  

Ученици 3/3 одељења ( ММВ ) који су положили тестове су: 

1. Милановић Вељко ( прва група ) 

2. Радовановић Миљан ( прва група ) 

3. Костић Драган ( прва група ) 

4. Тодоровић Кристина ( трећа група )  

 

Пре полагања теоријског дела возачког испита за Б – категорију ученици који су 

трећи или четврти пут пријављивали полагање уплатили су трошкове полагања испита 

по 1.200,00 динара, а то су следећи ученици: 

1. Видановић Марко – 3/2 

2. Грујић Анђела – 3/2 

3. Марковић Тамара – 3/2 

4. Ракић Александра – 3/2 

5. Миливојевић Стефан – 3/2 

6. Халиловић Кристина – 3/2 

7. Панић Јована – 3/2 

8. Милосављевић Миона – 3/2 

9. Маринковић Мица – 3/2 

10. Николић Жељко – 3/2 

11. Ристић Лука – 3/2 

12. Вулић Ђорђе – 3/2 

13. Стоиљковић Немања – 3/2 
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14. Костић Драган – 3/3 

15. Радовановић Миљан – 3/3 

16. Илић Димитрије – 3/3 

17. Милојевић Немања – 3/3 

18. Јовановић Лазар – 3/3 

19. Стевановић Саша – 3/1 

20. Живковић Маша – 3/1 

21. Станковић Ђорђе – 3/1 

22. Миловановић Драгана – 3/1 

23. Кркић Лазар – 3/1 

24. Добросављевић Марина – 3/1 

25. Анђелковић Јован – 3/1 

26. Марковић Александар – 3/1 

27. Тодоровић Јована – 3/1  

 

УКУПНО: 32.400,00 динара трошкови полагања теоријског дела возачког испита 

за Б – категорију. 

У фебруарском испитном року полагање практичног дела испита – 

возачког испита за Б – категорију организовано је у два термина ( због 

спровођења мера спречавања ширења вирусне инфекције - Covid 19 ) и то: 

04.3.2021. године од 10 h ( jeдна група ) и 30.3.2021. године од 9 h ( друга група ). 
Чланови комисије били су: Александар Рајић и Гвозден Дицић за прву групу; Ненад 

Петровић и Милан Ђикић за другу групу. Испит су пријавила 4 ученика за прву и 6 

ученика за другу групу. Сви ученици су приступили полагању возачког испита.  

У првој групи је само 1 ученик положио испит и стекао право на издавање 

пробне возачке дозволе Б – категорије, док 3 ученика нису положила испит.  

У другој групи положило је 5 ученика и стекло право на издавање пробне 

возачке дозволе за Б – категорију, док 1 ученица није положила испит. 

 

Ученици који су положили возачки испит за Б – категорију су: 

1. Васић Игор – 3/2 ( ТУТ ) – први пут ( прва група ) 

2. Илић Михајло – 3/2 ( ТУТ ) – први пут ( друга група ) 

3. Рајић Милан – 3/1 ( ТДС ) – први пут ( друга група ) 

4. Николић Александар – 3/1 ( ТДС ) – први пут ( друга група ) 
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5. Радосављевић Данијел – 3/1 ( ТДС ) – први пут ( друга група ) 

6. Длбокић Валентина – 3/1 ( ТДС ) – први пут ( друга група )  

 

Пре полагања возачког испита ученице су уплатиле полагање возачког испита, a 

то су: Нешковић Анђелија – 4/2 ( ТУТ ) – трећи пут и Анђелковић Јована – 3/1 ( ТДС ) – 

други пут. Оне су уплатиле трошкове полагања испита по 1.500,00 динара. 

 

Ученица Анђелковић Јована је уплатила два допунска часа по 1.000,00 динара – 

укупно 2.000,00 динара, а часове је возила код инструктора Ђикић Милана. 

 

 

УКУПНО: 3.000,00 динара трошкови полагања возачког испита за Б – категорију 

и 2.000,00 динара допунски часови. 

 

 

VII – У мартовском испитном року полагање теоријског дела – тестова за Б 

– категорију пријавило је 15 ученика ( 5 ученика 3/3 одељења ( ММВ ), 4 ученика 

3/2 одељења ( ТУТ ) и 6 ученика 3/1 одељења ( ТДС )). Испит је одржан у учионици 

бр. 5 ( саобраћајном кабинету ), тј. електронским путем преко рачунара ( „on – line“ ). 

Ученици су били подељени у три групе. Чланови комисије за све три групе били су: 

Бојан Стојковић и Дејан Мледеновић. Испит је одржан 02.4.2021. године и то: прва 

група од 10, друга од 11, а трећа  од 12 h. Од пријављених 15 ученика на полагање је 

изашло 14 ( једна ученица није приступила полагању из оправданих разлога јер је била 

болесна и јавила се – Маринковић Мица – 3/2 ( ТУТ )). Теоријски део испита положило 

је 5 ученика, а 9 није положило. 

 

Ученици 3/1 одељења ( ТДС ) који су положили су: 

1. Станковић Ђорђе ( прва група ) 

2. Петровић Михајло ( прва група ) 

3. Тодоровић Кристина ( друга група ) 

 

Ученик 3/2 одељења ( ТУТ ) који је положио тестове је: 

1. Видановић Марко ( друга група ) 

 

Ученицк 3/3 одељења ( ММВ ) који је положио тестове је: 

1. Јовановић Лазар 

 

Пре полагања теоријског дела возачког испита за Б – категорију ученици који су 

трећи или четврти пут пријављивали полагање уплатили су трошкове полагања испита 

по 1.200,00 динара, а то су следећи ученици: 

1. Видановић Марко – 3/2 

2. Милић Никола – 3/1 
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3. Станковић Ђорђе – 3/1 

4. Миловановић Драгана – 3/1 

5. Петровић Михајло – 3/1 

6. Тодоровић Јована – 3/1 

7. Кркић Лазар – 3/1 

8. Стоиљковић Немања – 3/2 

9. Илић Димитрије – 3/3 

10. Милојевић Немања – 3/3 

11. Јовановић Лазар – 3/3 

12. Пуцовић Милош – 3/3 

 

УКУПНО: 14.400,00 динара трошкови полагања теоријског дела возачког испита 

за Б – категорију. 

 

 

У мартовском испитном року полагање практичног дела испита – возачког 

испита за Б – категорију организовано је у три термина ( због спровођења мера 

спречавања ширења вирусне инфекције - Covid 19 ) и то: 14.4.2021. године од 8 h ( 

jeдна група ), 26.4.2021. од 8 h ( друга група ) и 28.4.2021. године од 8 h. Чланови 

комисије били су: Иван Грујић и Гвозден Дицић за прву групу; Александар Рајић и 

Милан Ђикић; Александар Рајић и Славиша Милановић за трећу групу. Испит је 

пријавило 5 ученика за прву, 3 ученика за другу групу и 5 ученика за трећу групу. Сви 

ученици су приступили полагању возачког испита.  

У првој групи су 3 ученика положила испит и стекла право на издавање пробне 

возачке дозволе Б – категорије, док 2 ученице нису положиле испит.  

У другој групи положила су 2 ученика и стекла право на издавање пробне 

возачке дозволе за Б – категорију, док 1 ученица није положила испит. 

У трећој групи је 5 ученика положило испит и стекло право на издавање пробне 

возачке дозволе Б – категорије. 

 

Ученици који су положили возачки испит за Б – категорију су: 

1. Ризвић Немања – 3/2 ( ТУТ ) – први пут ( прва група ) 

2. Димитријевић Небојша – 3/2 ( ТУТ ) – други пут ( прва група ) 

3. Милановић Вељко – 3/3 ( ММВ ) – први пут ( прва група ) 

4. Ранић Вељко – 3/1 ( ТДС ) – први пут ( друга група ) 

5. Крстић Никола – 3/3 ( ММВ ) – први пут ( друга група ) 

6. Младеновић Вељко – 3/1 ( ТДС ) – први пут ( трећа група ) 
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7. Марковић Михајло – 3/1 ( ТДС ) – први пут ( трећа група ) 

8. Симић Ненад – 3/1 ( ТДС ) – први пут ( трећа група ) 

9. Ђорђевић Милица – 3/1 ( ТДС ) – први пут ( трећа група ) 

10. Обрадовић Александар – 3/1 ( ТДС ) – први пут ( трећа група )  

 

Ученица која је четврти пут полагала возачки испит је Нешковић Анђелија – 4/2 

( ТУТ ). Она је платила полагање возачког испита 1.500,00 динара када је други пут 

полагала испит ( а није требало ) тако да сада није извршила уплату трошкова 

полагања. Она је пријавила и уплатила 4 допунска часа по 1.000,00 динара – укупно 

4.000,00 динара, а часове је возила код инструктора Дицић Гвоздена. 

 

УКУПНО: 4.000,00 динара динара допунски часови. 

 

 

VIII – У мајском испитном року полагање теоријског дела – тестова за Б – 

категорију пријавило је 8 ученика ( 3 ученика 3/3 одељења ( ММВ ), 3 ученика 3/2 

одељења ( ТУТ ) и 2 ученика 3/1 одељења ( ТДС )). Испит је одржан у учионици бр. 5 

( саобраћајном кабинету ), тј. електронским путем преко рачунара ( „on – line“ ). 

Чланови комисије били су: Бојан Стојковић и Дејан Мледеновић. Испит је одржан 

14.5.2021. године од 10 h. Од пријављених 8 ученика сви су приступили полагању, али 

су 2 ученика имала техничке проблеме током полагања који нису могли да се отклоне, 

па је њима заказан нови термин за 17.5.2021. године у 9 h. То су били ученици: Јевтић 

Урош – 3/2 ( ТУТ ) и Милошевић Лазар – 3/3 ( ММВ ). Ученик Јевтић Урош није 

приступио полагању, а Милошевић Лазар није положио тестове у поновљеном року 

17.5.2021. године. 

 

Ученици који су положили тестове су: 

1. Кркић Лазар – 3/1 ( ТДС )  

2. Маринковић Мица – 3/2 ( ТУТ ) 

3. Стоиљковић Немања – 3/2 ( ТУТ ) 

4. Илић Димитрије – 3/3 ( ММВ ) 

 

Пре полагања теоријског дела возачког испита за Б – категорију ученици који су 

трећи или четврти пут пријављивали полагање уплатили су трошкове полагања испита 

по 1.200,00 динара, а то су следећи ученици: 

1. Кркић Лазар – 3/1 

2. Милић Никола – 3/1 

3. Илић Димитрије – 3/3 

4. Милошевић Лазар – 3/3 
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5. Милојевић Немања – 3/3 

6. Маринковић Мица – 3/2 

7. Стоиљковић Немања – 3/2 

 

УКУПНО: 8.400,00 динара трошкови полагања теоријског дела возачког испита 

за Б – категорију. 

 

 

У мајском испитном року полагање практичног дела испита – возачког 

испита за Б – категорију организовано је 04.6.2021. године од 8 h. Чланови комисије 

били су: Иван Грујић и Гвозден Дицић за прву групу; Дејан Ђорђевић и Милан Ђикић 

за другу групу. Испит је пријавило 8 ученика и сви су приступили полагању. Положило 

је 5 ученика, а 3 су пала возачки испит за Б – категорију ( Нешковић Анђелија – 4/2, 

Костић Драган – 3/3 и Анђелковић Јована – 3/1 ). 

 

  

Ученици који су положили возачки испит за Б – категорију су: 

1. Тодоровић Кристина – 3/3 ( друга група) 

2. Јовановић Лазар – 3/3 ( друга група ) 

3. Радовановић Миљан – 3/3 ( прва група ) 

4. Милетић Душица – 3/2 ( прва група ) 

5. Јовић Кристина – 3/2 ( прва група ) 

 

Ученице које су више  од 3 пута полагале возачки испит уплатиле су по 1.500,00 динара 

трошкове полагања, а то су: Нешковић Анђелија – 4/2 ( ТУТ ); Јовић Кристина – 3/2 ( 

ТУТ ) и Анђелковић Јована – 3/1 ( ТДС ). 

 

УКУПНО: 4.500,00 динара трошкови шплагања возачког испита за Б – категорију.  

 

Ученица Анђелковић Јована уплатила је 1 допунски час 1.000,00 динара који је одржао 

инструктор вожње, Милан Ђикић. 

 

 

IX – У јунском испитном року право на полагање теоријског дела – тестова 

за Б – категорију имали су ученици 2/1 одељења ( ТДС ) и то њих 25 од 28 ученика 

у одељењу. За полагање се пријавило 17 ученика. Испит је одржан у учионици бр. 5 ( 

саобраћајном кабинету ), тј. електронским путем преко рачунара ( „on – line“ ). Чланови 

комисије за обе групе били су: Бојан Стојковић и Дејан Ђорђевић. Испит је одржан 

21.6.2021. године од 10 
30 

h – друга група, док је испит који је требало да се одржи истог 

дана од 9 h померен за 22.6.2021. године од 9 
05 

h, због техничких проблема који су се 

јавили у току трајања испита 21.6.2021. године. Од пријављених 17 ученика, 2 су 

положила, 1 није приступио полагању ( у поновљеном испиту ), а 14 није положило 

теоријски део испита за Б – категорију. 
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Ученици који су положили тестове су: 

1. Живановић Татјана – 2/1 ( ТДС ) – прва група први пут 

2. Кркић Младен – 2/1 ( ТДС ) – прва група први пут 

 

У јунском испитном року полагање практичног дела испита – возачког 

испита за Б – категорију организовано је 21.6.2021. године од 9 h. Чланови комисије 

били су: Иван Грујић и Гвозден Дицић. Право на полагање имао је само ученик 3/3 

одељења ( ММВ ) Илић Димитије који је завршио обуку вожње на моторном возилу Б – 

категорије и који је пријавио полагање испита. 

  

Ученик који је положио возачки испит за Б – категорију је: 

1. Илић Димитрије – 3/3 ( ММВ ) – први пут 

 

 

 

На крају наставне 2020/2021. године стање је следеће: 

 

Одељење 4/1 – ТДС ( Андреа Живић Ерор ): 21 ученик  

Сви су положили возачки испит за Б – категорију. 

 

Одељење 4/2 – ТУТ ( Марко Јаковљевић ): 22 ученика + 1 ученик који је променио 

статус 

21 + 1 ученик је положио возачки испит за Б – категорију, а 1 ученица: Нешковић 

Анђелија није положила.  

 

Одељење 3/1 – ТДС ( Дејан Мледеновић ): 32 ученика  

Ученик Несторовић Драган  није полагао теоријски део возачког испита за Б – 

категорију из оправданих разлога ( налазио се на болничком лечењу током целе 

школске године ). 

Број ученика који нису положили теоријски део возачког испита – тестове и немају 

право на полагање наредне школске године је 4, а то су: Илић Анђела, Милић Никола, 

Миловановић Драгана и Несторовић Драган.  

Број ученика који су положили тестове и започели практичну обуку је 28, а број 

ученика који су завршили практичну обуку је 13. 

Број ученика овог одељења који су положили возачки испит за Б – категорију  је 12.  

 

Одељење 3/2 – ТУТ ( Борко Милић ): 26 ученика 

Сви ученици овог одељења су одслушали 30 часова ПСП – а у периоду од 07. до 

11.9.2020. године. Ученица Саздановић Валентина није полагала теоријски део 

возачког испита за Б – категорију зато што није могла да извади личну карту. 

Ученик Стојановић Милош није полагао теоријски део возачког испита за Б – 

категорију зато што је испит обављао у приватној ауто – школи. 

Број ученика који нису положили теоријски део возачког испита – тестове у нашој 

школи и немају право на полагање наредне школске године је 3, а то су: Саздановић 

Валентина, Стојановић Милош и Јевтић Урош. 
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Број ученика који су положили тестове и започели практичну обуку је 23, а број 

ученика који су завршили практичну обуку је 7. 

Број ученика овог одељења који су положили возачки испит за Б – категорију је 7. 

 

Одељење 3/3 – ММВ ( Владан Станисављевић ): 11 ученика 

Ученик Лукић Немања није полагао  теоријски део возачког испита за Б – категорију 

зато што је испит обављао у приватној ауто – школи. 

Број ученика који нису положили теоријски део возачког испита – тестове у нашој 

школи и немају право на полагање наредне школске године је 4, а то су: Лукић Немања, 

Милојевић Немања, Милошевић Лазар и Пуцовић Милош. 

Прву помоћ одслушали су сви ученици овог одељења – 10 часова 13. и 14.5.2021. 

године. 

Број ученика који су положили тестове и започели практичну обуку је 7, а број ученика 

који су завршили практичну обуку је 7. 

Број ученика овог одељења који су положили возачки испит за Б – категорију је 6. 

Ученик Костић Драган није положио возачки испит. 

 

Одељење 2/3 – ВМВ ( Иван Грујић ): 23 ученика 

Сви ученици овог одељења су одслушали 30 часова ПСП – а у периоду од 21. до 

25.9.2020. године. 

Прву помоћ одслушали су ученици овог одељења – 10 часова 27.5.( прва група ) и 

11.6.2021. године ( друга група ). 

Сви ученици овог одељења су завршили обуку вожње од 20 часова на моторном возилу 

Б – категорије.  

 

Одељење 2/1 – ТДС ( Дејан Ђорђевић ): 28 ученика 

Ученици су слушали 30 часова ПСП – а у периоду од 31.5. до 04.6.2021. године. Све 

часове нису одслушали: Станковић Валентина, Васиљевић Маја и Јовановић Теодора и 

оне морају да ослушају оно што нису да би добиле потврду и да би могле да полажу 

тестове. 

Теоријски део – тестове положила су 2 ученика: Живановић Татјана и Кркић Младен. 

Прву помоћ одслушали су сви ученици овог одељења – 10 часова 09. и 10.6.2021. 

године. 

 

Одељење 2/2 – ТУТ ( Бојан Стојковић ): 20 ученика 

Ученици су слушали 20 часова ПСП – а у периоду од 24. до 28.5.2021. године. 

Прву помоћ одслушали су ученици овог одељења – 10 часова 27. и 28.5.2021. године. 

 

X – У августовском испитном року полагање практичног дела испита – возачког 

испита за Б – категорију организовано је уз одобрење директора школе на седници 

Наставничког већа. Ученици Нешковић Анђелија – 4/2 ( ТУТ ) и Драган Костић – 

3/3 ( ММВ ) који нису положили практичан део возачког испита за Б – категорију 

поднели су директору школе захтев за полагање у ванредном року који је 

директор школе одобрила. Драган Костић је полагао возачки испит 30.8.2021. године 

од 8 часова пред комисијом у саставу: Александар Рајић и Милан Ђикић, а Анђелија 

Нешковић је полагала возачки испит 31.8.2021. године од 8 часова пред комисијом у 

саставу: Александар Рајић и Славиша Милановић.  

 

Ученици који су положили возачки испит за Б – категорију су: 

1. Костић Драган – 3/3 ( ММВ ) – други пут 



Извештај рада Техничке школе 2020/2021. 71 

 

2. Нешковић Анђелија – 4/2 ( ТУТ ) – шести пут 

 

Обоје су уплатили допунске часове и то: Костић Драган – 4 часа (4.000,00 динара) које 

је возио код инструктора Ђикић Милана (2 часа – 26.8.2021. године и 2 часа – 

27.8.2021. године); Нешковић Анђелија – 2 часа (2.000,00 динара) које је возила код 

инструктора Дицић Гвоздена (2 часа – 27.8.2021. године). Нешковић Анђелија је 

платила и трошкове полагања возачког испита 1.500,00 динара. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. 

ГОДИНИ 

 

 

 У школској 2020/2021. години одржано је укупно 3 седницe овог Стручног 

актива 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 све oбразовне профиле, 

  - допуњавање школског програма у поједином образовним профилима, 

  - вредновање и анализа успеха ученика и резултата рада наставника, 

  

 На почетку школске године чланови Стручног актива су били: 

  1 - Миладин Павловић, наставник саобраћајне групе предмета - 

председник 

  2 - Илић Слободанка, стручни сарадник - члан 

  3 - Михајловић Ђикић Катарина, секретар - члан 

  4 - Станисављевић Владан, наставник математике - члан и 

  5 - Тодоровић Миладин, наставник математике - члан. 

 

 Почетком марта 2020. године Тодоровић Миладин одлази у пензију и на његово 

радно место долази Марија Мицић, такође наставник математике, тако да је она 

изабрана као нови члан овог Стручног актива. 

 

 Половином марта месеца 2020. г. проглашено је ванредно стање због Корона 

вируса у Србији и школе су престале са редовном наставом и наставило се са наставом 

на даљину све до завршетка школске године. У том периоду није одржана ни једна 

седница Стручног актива, јер није било могућности нити преке потребе за одржавањем 

истих.  

 

        

        Извештај сачинио: 

Павловић Миладин, руководилац Стручног активаза развој школског програма 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

    Актив за развојно планирање сачињавају следећи чланови ; Маја Манић-директор, 

Дејан Ђорђевић-наставник саобраћајне групе предмета, Грујић Иван-наставник 

саобраћајне групе предмета,Илић Слободанка- психолог као и представник локалне 

самоуправе и представник родитеља. У оквиру развојног плана за школску годину 

2020-2021 примарни задаци који су били планирани су : 

Набавка рачунара за вођење електронског дневника наставника.Ова активност је 

реализована и рачунари су инсталирани у наствничкој канцеларији како би били на 

располагању предметним наставницима у току целог дана. 

Набавка апарата за гасно заваривање. Набавка овог апарата је извршена за потребе 

практичне наставе и налази се у просторијама радионици тј. кабинета за извођење 

практичне наставе. 

Рађени су пројекти за адаптацију крова школе, геодетска мерења су реализоваан  као и 

пројекат санације крова. Израда крова још није почела али се очекује ускоро. 

Радило се на развоју школског програма и пројектима на којима је конкурисано у току 

године неки пројекти суреализовани а неки су у току.Детаљније информације биће дате 

од тима за пројекте. 

Вршена је и набавка потребне опреме како би се побољшало извођење наставе у свим 

образовним профилима. Извршена је куповина новог пројектора као помоћног средста 

у настави- ради бољег приказа градива ученицима.Извршена је инабавка рутера за 

потребе Саобраћајног кабинета како би се омогућило ученицима да полажу тестове у 

дигиталном облику а не на папиру како је до сада била пракса. Извршена је куповина 

камиона марке мерцедес за потребе реализације обуке ученика образовног профила 

возач моторних возила као и реализације завршних испита редовних и ванредних 

ученика. 

Ванаставне активности кроз секције и ученички парламент су реализоване у зависности 

од могућности које су биле дириговане епидемиолошким мерама. 

За наставно особље јебило организовано три семинара унапређења знања који су били 

бесплатни за све наставнике и који су се били организовали преко интернета. Урађени 

су и потребни сервиси на возилима која се користе у обуци као и баждарење тахографа 

камиона. 

 

Извештај сачинио: 

Грујић Иван, руководилац 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА У 

ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

У школској 2020/2021. години, Техничка школа је конкурисала  и одазвала се на позив 

за доделу средстава следећих 

1. Конкурс фондације Ана и Владе Дивац 

2. Јавни конкурс МПНТР 

3. Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног 

гоњења 

4. Донације НИС компаније 

5. Regional Challenge Fund – RCF 

Први конкурс на који смо учествовали је конкурс фондације Ана и Владе Дивац. 

Средства би била усмерена на куповину паметне табле, 2 лаптоп рачунара, пројектор и 

2 таблета који би се користили за реализацију практичне наставе. До данашњег дана 

немамо одговор о одлуци за доделу средстава. Контактирани су у пар нацрата 

телефоном, речено нам је да практикују обилазак школе, али да због актуелне 

епидемиолошке ситуације будемо стрпљиви. 

МПНТР је упутило јавни позив за подношење предлога пројеката који се 

финансирају из буџета Републике Србије у оквиру Програма расподеле инвестиционих 

средстава МПНТР за 2021. годину. Учествовали смо са пројектом за опремање 

учионица школским намештајем (клупе, столице, ормани). До данашњег дана нема 

одговора за овај пројекат. 

Министарство правде је упутило јавни позив за доделу средстава, на коме смо 

учествовали са пројектом за опремање рачунарског кабинета за потребе предмета: 

Рачунарство и информатика и Техничко цртање. Објављени су резултати јавног позива 

– наш пројекат није одобрен. 

Компанија НИС сваке године део средстава одваја за разне пројекте. Ове године 

смо учествовали са пројектом за опремање учионица школским намештајем. За сада 

нема одговора о овом пројекту. 

Руководилац тима: 

Владан Костић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 
У току школске 2020/2021. године Тим за културне делатности састајао се два 

пута. Предвиђени план рада тима реализован је у већој мери у првом полугодишту. 
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Због актуелне епидемиолошке ситуације у земљи били смо онемогућени да спроводимо 

планиране активности и да обележавамо важне датуме, као што су школска слава и дан 

школе. Због увођења ванредног стања,  било је онемогућено реализовање свих 

планираних активности за друго полугодиште наставне године. Тим се састао преко 

Зум апликације и договорено је да се све даље активности спроводе путем интернета. 

Чланови тима пратили су и обавештавали ученике о свим културно-образовним 

садржајима доступним на интернету, као што су виртуелне посете музејима и 

изложбама. Такође, обавештавани су и о доступности снимака представа са репертоара 

позоришта. 

Тим за културне делатности у сарадњи са Установом културе и уз сагласност 

управе школе и школских библиотекара, поклонио је Установи културе двадесетак 

књига за потребе „библиотеке на отвореном“.  

1. јуна 2021. године ученици наше школе посетили су изложбу „Знамените 

Ћупричанке 20. века“ коју је организовала Установа културе у Ћуприји. Ученике су 

водили наставници Марко Јаковљевић, Илија Најдановић и Андреа Живић Ерор. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ И 

ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

 
 У другом полугодишту Тим за маркетинг и промоцију школе састајао се два пута и то:  

31.03.2021. – састанак на ком је договорен план маркетинга и промоције школе за упис 

ученика 2021/2021 и начин промоције нових занимања  

25.07.2021. – састанак на ком се констатовала реализација договореног плана 

маркетинга и додељених задатака и дужности чланова тима са претходне седнице  

Реализација маркетинг плана се одвијала у три области, и то:  

1. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ  

2. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ  

3. ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ  

 

4.ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ  

 

Чланови Тима који су посетили основне школе у окружењу ради промотивних 

активности су:  

o Дејан Младеновић – ОШ у Јагодини  

o Марко Јаковљевић – ОШ у Драгоцвету, Бунару, Мајуру, Колару и Јовцу  

o Марија Мицић – ОШ у Јовцу  
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o Андреа Живић-Ерор – ОШ у Ћуприји  

o Вељко Пажин - ОШ у Ћуприји  

o Илија Најдановић - ОШ у Ћуприји  

o Борко Милић – ОШ у Крушару и другим селима у околини Ћуприје  

o Слободанка Илић – ОШ у Параћину и околини  

o Александар Рајић - ОШ у Параћину и околини  

o Дарко Шајкић - ОШ у Параћину и околини  
 

Осмишљена је и израђена велика количина флајера, постера, брошура, плаката и 

видео снимака у циљу промоције нових и старих занимања (Марко Јаковљевић). Штанд 

у центру Јагодине, Ћуприје и Параћину није формиран, али је координатор УП Илија 

Најдановић поделио децу по групама и извршена је подела флајера по овим градовима. 

Сајам образовања није одржан, а израђен је и билборд на ком су представљена сва 

занимања (Марко Јаковљевић), а билборди су постављени у Ћуприји, Јагодини и 

Параћину у сарадњи са „Стандард Фурнитуре“. На овај део маркетинга је посебно 

стављен нагласак и посебно су се промовисала занимања трећег степена за која се већ 

дужи временски период интересују млади и бирају као своје жељено занимање и 

Дуално образовање као начин решавања тог проблема.  

 

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ  

Организована је посета основаца осмог разреда из основне школе Вук Караџић 

нашој школи у којој су деци представљена сва занимања, као и предности истих (Марко 

Јаковљевић), општеобразовни предмети (Илија Најдановић) и обука за вожњу 

(Александар Рајић). Основци су одгледали презентације, обишли наше кабинете, 

полигоне и предочено им је све што их је занимало, а већина се определила за неке од 

наших смерова.  

 

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ  

Сви постери и флајери су у електронском формату пласирани на фејсбук 

страницу школе (Марко Јаковљевић) и инстаграм профил школе (Илија Најдановић и 

Марко Јаковљевић), а видео материјали су постављени на Јутјуб канал школе (Марко 

Јаковљевић). Све три друштвене мреже су координирано деловале, а школа је 

финансирала и рекламу за фејсбук и инстаграм. Сви рекламни материјали су 

постављени и на сајт школе (Маја Манић). У гугл учионици ПРОФЕСОРИ окачен је 

комплетан промотивни материјал како би био доступан свим професорима који би те 

материјале касније делили са својим колегама и ученицима из других школа (Марко 

Јаковљевић). Одрађени су и интервјуи са бившим ученицима наше школе који или 

студирају или успешно обављају послове из своје струке, а у циљу што бољег 

промовисања занимања наше школе. Интервјуи су одрађени у сарадњу са телевизијом 

Поморавље (Маја Манић, Марко Јаковљевић и Илија Најдановић).  
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Координатор Тима за маркетинг и промоцију школе  

Марко Јаковљевић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 
   Први састанак Тима за стручно усавршавање је одржан 7.10. 2020. За чланове 

тима су именовани: Петровић Ненад- професор саобраћајне групе предмета 

(координатор), Васиљевић Драгана- професор енглеског језика, Стојковић Бојан- 

професор саобраћајне групе предмета, Станисављевић Владан – професор математике и 

Јевремовић Бранислав – професор филозофије. Једногласно је усвојен програм рада 

Тима за школску 2020/2021. годину. 

Други састанак Тима за стручно усавршавање је одржан 17.02. 2021. године. 

Констатовано је да је као део пројекта „ Престалоци“,  у периоду 16.11-18. 11. 2020. , 

реализована обука наставног кадра под називом „ Обука за планирање, спровођење и 

праћење мера за спречавање осипања ученика“. 21.12. 2020. реализован је и семинар „ 

Вредновање и праћење остварености исхода заснованих на компетенцијама у средњим 

стручним школама ''. 

   Трећи састанак Тима за стручно усавршавање је одржан 21.04.2021. 

Констатовано је да је успешно реализован семинар „ Електронски портфолио за 

наставнике“  у периоду 5.04.-11.04.2021. 

   Четврти састанак Тима за стручно усавршавање је одржан 16.06.2021. Допуњена 

је база података за сручно усавршавање за школску 2020/2021. годину.   

                                                                                                                   Извештај написала:  

                                                                                                                   Драгана Васиљевић 
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Програм обуке 
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Електронски 

портфолио 

директора 

   18-25.02.2021   

Обука наставника 

информатике и 

рачунарства за 

примену уређаја 

Микробит у 

оквиру теме 

Пројектни задатак 

у седмом и осмом 

разреду основног 

образовња и 

васпитања 

1

6 

1

6 
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Извештај урадио: 

Петровић Ненад 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У 

ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 
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Ученички парламент Техничке школе чине по два представника свих одељења 

од 1. дo 4. разреда. За координатора за рад и подршку Ученичком парламенту изабран 

је Марко Јаковљевић, наставник саобраћајне групе предмета на почетку школске 

године, а на полугодишту је дошло до замене, па је на његово место дошао Илија 

Најдановић, наставник филозофије. 

 

На првој седници Ученичког парламента, сачињен је годишњи план рада за 

школску 2020/2021. годину. Сви ученици  школе су били обавештени о плану и 

програму за текућу школску годину. 

 

На првом састанку је  усвојен и Извештај о раду за предходну школску годину и 

План и програм рада за школску 2020/2021. Том приликом новоизабрани чланови 

Ученичког парламента су упознати са одредбама Статута и Пословника о раду 

Ученичког парламента. 

 
На првом састанку говорило се  о стручним органима и Школском одбору, 

Савету родитеља и директору, о правилима понашања у школи, мерама безбедности 

ученика, годишњем плану, начину уређивања школског простора, као и о информисању 

и укључивању ученика у програм професионалне оријентације у школи у сарадњи са 

руководиоцима и члановима школских секција. 

 

На овом састанку ученицима су додељене следеће функције у УП: 

 Милошевић Анастасија, председник УП 

 Динић Анђела, потпредседник, записничар, 

 Судимац Анђела и Марковић Михајло, представници ШО, 

 Сара Павловић, тим за самовредновање 

 Теодора Томић 

 Емануела Деспотовић 

 Немања Недељковић 

 Тамара Николић 

 Сања Милетић 

 Душан Алексић 

 Даки Тодоровић 

 Маја Васиљевић 

 Славица Миленковић 

 Милијана Симић 

 Златан Нешић 

 Александар Тодоровић 

 Андрија Ивановић 

 Страхиња Милетић 

 Зорица Гурмешевић 

 Мица Маринковић 

 Михајло Марковић 

 Миона Милосављевић 

 Халил Џељадини 
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У овом периоду остварени су контакти са свим партнерима на локалу које 

смо упознали са планираним активностима у вези са заједничким обележавањем 

важних датума, а у жељи да остваримо планиране исходе (да волимо и поштујемо једни 

друге, да добро упознамо своје занимање и да сачувамо своје здравље). 

 

Такође се, на сајту УП, налази и јасно дефинисан План сарадње са свим 

партнерима на локалу приликом обележавања важних датума, са планираним 

активностима и васпитнообразовним исходима: 

 

 

 

ДА ВОЛИМО ЈЕДНИ ДРУГЕ 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАЖНИХ ДАТУМА СА ПАРТНЕРИМА НА ЛОКАЛУ (ЦСР. 

МУП, СПОРТСКИ И  ПЛЕСНИ КЛУБОВИ, НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 

ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ЖЕНА ОД НАСИЉА, ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 

ПРОМОВИСАЊЕ ЉУБАВИ САРАДЊЕ И НЕНАСИЉА МЕЂУ МЛАДИМА, 

ПРОМОВИСАЊЕ ХИП-ХОПА И КОЛЕКТИВНИХ СПОРТОВА КАО 

АЛТРНАТИВЕ НАСИЉУ 

 

ДА УПОЗНАМО СВОЈЕ ЗАНИМАЊЕ 

 

 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАЖНИХ ДАТУМА СА ПАРТНЕРИМА НА ЛОКАЛУ 

(САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА, ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ФАКУЛТЕТИ, 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ПРИВРЕДНИЦИ НА 

ЛОКАЛУ), ИСТИЦАЊЕ ЗНАЧАЈА ИЗУЧАВАЊА ЗАНИМАЊА У ОБЛАСТИ 

САОБРАЋАЈА И МАШИНСТВА, ПРОМОВИСАЊЕ НАШИХ ЗАНИМАЊА 

УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА, САРАДЊА СА ПРОМОТЕРИМА 

ФАКУЛТЕТА НА КОЈИМА МОЖЕМО ДА СЕ УСАВРШАВАМО У ОБЛАСТИ 

САОБРАЋАЈА И МАШИНСТВА 

 

ДА ЧУВАМО СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАЖНИХ ДАТУМА СА ПАРТНЕРИМА НА ЛОКАЛУ 

(ЦРВЕНИ КРСТ, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР, СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ПЛЕСНИ 

КЛУБОВИ ХИП-ХОП, ФОЛКЛОР, НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 

ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА), УЧЕШЋЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТРИБИНА,  
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ПРЕДАВАЊА  И  РАДИОНИЦА У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА, ХИП-ХОП 

ПЛЕС СА ПОРУКАМА У КОРЕОГРАФИЈИ И НА МАЈЦАМА, УРЕЂЕЊЕ 

ШКОЛСКИХ ПАНОА И САЈТА ШКОЛЕ 

 

Услед пандемије вируса Ковид-19 и реализовања наставе на даљину током великог 

дела школске године, активности УП- а су умногоме биле отежане. Ипак, неке од 

реализованих активности ове године биле су обележавање Дана ружичастих мајици – 

Међународног дана борбе против вршњачког насиља,  иницијатива да се промени 

распоред и дужина часова на даљину, посета изложби „Знамените Ћупричанке 

двадесетог века“ у организацији Установе културе, учествовање у промоцији школе 

дељењем флајера и лепљењем плаката по основним школама у Ћуприји, Јагодини и 

Параћину и промовисањем школе путем друштвених мрежа.  

 

Активности које ће да буду реализоване следеће школске године су: Преуређивање 

школског дворишта додавањем клупа за седење, израда канти за отпадке и њихово 

постављање у школском дворишту, оснивање ученичког клуба у просторијама школе, 

исцртавање графита  у школском дворишту који би симболизовао школу, организовање 

трибина и предавања на теме живота младих, безбедности на интернету, толеранције, 

социјално-патолошких појава и опасности вршњачког насиља. 
 

 

 

Илија Најдановић, координатор УП 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И 

САВЕТОВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

      

У току шкoлске 2020/2021. године  одржана су четири  састанка  Тима за каријерно 

вођење и саветовање. 

   Први састанак Тима за каријерно вођење и саветовање  је одржан 7.09.2020. За 

чланове овог тима именовани су: Васиљевић Драгана -  професор енглеског језика ( 

руководилац), Ерор-Живић Андреа - професор српског језика, Милић Борко– професор 

енглеског језика, Костић Владан – професор машинске групе предмета, Петровић 

Ненад - професор саобраћајне групе предмета, Пантић Даниела – професор географије 

и Милутиновић Марко – представник  ШО . Једногласно је усвојен план и програм рада 

Тима. 

 Други састанак Тима за каријерно вођење и саветовање је одржан 22.03.2021. Пошто 

нас је НОУ тим обавестио да су на њиховом сајту постављени линкови ка бројним 

факултетима и академијама високих школа у Србији на којима се пружају информације 

о условима уписа и студирања, договорено је да се ова информација проследи свим 

ученицима завршних разреда и да се ученици охрабре да наставе школовање. 
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 Трећи састанак Тима за каријерно вођење и саветовање  је одржан 22.04.2021. 

Размотрено је истраживање школског психолога Илић Слободанке везано за 

професионалне намере матураната. Од укупно 54 анкетирана ученика 34 ће наставити 

школовање, 19 ученика ће потражити запослење и 1 ученик је још увек неопредељен.  

Постоје индиције да ће ученици који завршавају школовање по дуалном моделу, 

добити запослење у фирмама у којима су ишли на праксу. 

 Четврти састанак Тима за каријерно вођење и саветовање је одржан 30.06.2021. На 

састанку је констатовано да је сачињена листа распоређивања ученика 1/4 ( школују се 

по дуалном моделу)  по послодавцима на основу жеља ученика и послодаваца 

  

                                                                                                       Извештај написала: 

                                                                                                       Драгана Васиљевић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

 

У школској 2020/2021. године на предлог тима настављено је самовредновање  области 

квалитета 1: Програмирање, планирање и извештавање. У претходној школској години 

процес самовредновања није завршен до краја због епидемиолошке ситуације 

(последњи састанак Тима одржан је фебруара 2020. године). 

 У току школске 2020/2021. године одржано је укупно 5 седница 

1. Седница, одржана 27.8.2020. године када је конституисан тим у саставу: 

 

На првој седници конституисан је Тим за самовредновање у саставу: 

1. Ђорђевић Дејан – руководилац 

2. Илић-Пантић Ана – наставник 

3. Бранковић Снежана - наставник 

4. Грујић Иван - наставник 

5. Манић Маја – директор 

6. Нешковић Ђорђе – представник локалне самоуправе 

Предложен је наставак самовредновања области 1.  Програмирање, 

планирање и извештавање 

2. Седница, одржана 19.10.2020. године 

На другој седници извршена је анализа активности које су спроведене 

претходне школске године. На основу усвојених инстумената за процену 

остварености стандарда и одређених задужења за прикупље података 
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договорено је да ће се подаци прикупљати  од новембра до јануара 2021. у 

Складу са епидемиолошком ситуацијом. 

3. Седница, одржана 23.4.2021. године 

На трећој седници извршено је обрада и анализа  прикупљених података који 

ће бити основ за вредновање области и израду акционог плана. 

 

4. Седница, одржана 4.6.2021. године 

 

На четвртој седници разматрана је израда акционог плана за унапређење 

области самовредновања. Договорено је да коначну верзију уради 

руководилац Тима. 

 

 

 

5. Седница, одржана 24.8.2021. 

На петој седници анализиран је акциони план за унапређење области 

самовредновања и усвојен финални извештај о поступку самовредновања за изабрану 

област Програмирање, планирање и извештавање. 

 До одступања у временској динамици  програма рада Тима дошло је због 

епидемиолошке ситуације, али је процес самовредновања успешно приведен крају. 

    

   Извештај сачинио руководилац тима  Дејан Ђорђевић 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 
 

 

 

Школски Тим за самовредновање је на првом састанку, одржаном августа 2020. 

године донео план самовредновања за школску 2020/2021. годину и избор области 

самовредновања за  школску 2020/2021. годину. Донета је одлука да се у наредној 

школској години настави самовредновање области Програмирање, планирање и 

извештавање, које је започето претходне школске године, али које није завршено због 

ситуације са корона вирусом. 

План самовредновања донет је на основу Правилника о стандардима квалитета 

рада установе (Сл.гл.Р.С. бр 10/2019 од 15.2.2019. )  и Правилника о вредновању 

квалитета рада установе  (Сл.гл.Р.С. бр 10/2019 од 15.2.2019. 

 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА:  

1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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 Методологија рада: Извршено је самовредновање свих стандарда из ове 

области, а то су: 

Стандард 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног 

рада школе; 

Стандард 1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и 

ефикасног рада у школи; 

 

Стандард 1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и 

остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа, исхода у 

наставним предметима и општих међупредметних и предметних компетенција. 

 

 

Стандард 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног 

рада школе 

 

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог 

документа  

Садржај Школског програма дефинисан је чланом 11. Закона о средњем образовању 

и васпитању  ("Сл.гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - др. закон, 6/2020 i 52/2021) 

Увидом у садржину Школског програма установљено је да садржи све законом прописане 

елементе. 

Од тренутка доношења важећег Школског програма дошло је до одређених измена, односно 

потребно је ускладити правне основе настале изменама закона(1.1. Закони и важећа подзаконска 

акта по којима школа ради). 

Након доношења Школског програма 2018. године код образовних профили Техничар друмског 

саобраћаја и Возач моторних возила дошло је до измена у Наставном плану и програму и ступили су 

на снагу нови Планови и програми  наставе и учења за ове образовне профиле засновани на 

стандардима квалификација и исходима. Потребно је анексом Школског програма додати нове 

Планове и програме наставе и учења. 

На основу анализе Школског програма може се закључити да је овај стандард у већој мери 

остарен. 

 

 

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе 

(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална 

заједница).  

 

Нови развојни план школе израђен је за период 2018-2023. Тим за самовредновање израдио 

је акционе планове за побољшање области квалитета рада у складу са „Правилником о 

стандардима квалитета рада Установе“ (Сл.гл.Р.С. бр 10/2019 од 15.2.2019.). У изради 

школског развојног плана уважени су у овећој мери резултати самовредновања и мишљење 

чланова тима за развојно планирање (укључујући диретора и стручног сарадника). Ученици и 

родитељи су укључени преко својих представника у тиму и на нивоу стручних тела (Савет 

родитеља, Школски одбор). Одељењско веће и стручна већа изнели су своје предлоге путем 

представника стручних већа.  

Представници локалне заједнице су имали свој утицај за израду Развојног плана школе, пре 

свега кроз годишње финансијске планове чије одобравање значајно утиче на планирање 

активности школе.  
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Развојни план школе није у потпуности усклађен са акционим плановима за побољшање 

области квалитета рада. 

 Може се константовати да је овај индикатор квалитета у већој мери остварен. 

 

1.1.3. Садржај кључних школских докумената одражава специфичност школе  

 

Специфичности Техничке школе су пре свега у стуктури занимања и образовних 

профила које ова школа поседује. 

Битне карактеристике у техничко школи су: 

 

- образовни профили по дуалном образовању у трећем степену 

- образовни профили у области рада Саобраћај 

- извођење практичне наставе ван школе у привредним субјектима 

- теоријска настава, обука вожње и полагање возачког испита за профиле код 

којих је то предвиђено програмом 

- обука из Прве помоћи профиле код којих је то предвиђено програмом 

 

Образовни профили у трећем степену по дуалном образовању, један део свог 

образовања обаваљају у школи, док у другом и трећем разреду практичну наставу 

изводе кроз рад у предузећима. 

Образовни профили у области рада Саобраћај и својим Плановима и програмима 

наставе имају предвиђену обуку вожње, полагање вожње и теоријску наставу у 

оквиру блок наставе у практичној настави. Садржај и начин наставе у овој области 

је прилагођен одредбама Закона о безбедности саобраћаја. Такође, у овим 

профилима организује се у блок настави и настава из Прве помоћи, коју држе 

овлашћена лица. 

 

У садржају школских докумената (Школски програм, Годишњи план рада) 

уграђене су специфичности рада школе. 

Документа која још одражавају специфичности техничке школе су: 

 

- Планови и програми наставе и учења за образовне профиле који су засновани на 

основу исхода и компетенција 

- Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад 

- Уговори о учењу кроз наставу са привредним субјектима 

- Правилници о полагању завршних испита 

 

Образовни профили у редовном школовању Возач моторних возила и Техничар 

друмског саобраћаја од школске 2021/2022., полагаће завршни, односно матурски 

испит по новом програму. Ученици на ванредном школовању завршни и матурски 

испит већ полажу по новом Плану и програму. Потребно је израдити и нове 

Правилнике о полагању завршних и матурских испита, у складу са новим Плановима и 

програмима. 

 

Може се констатовати да је овај индикатор квалитета у већој мери остварен 
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1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко- истраживачким 

подацима и проценама квалитета рада установе. 
 

Програмирање рада заснива се на:    

-поштовању Правилника и Закона; 

-у складу са развојним специфичностима деце/ученика; 

-у складу са извештајем тима за самовредновање и акционим планом тима за 

самовредновање; 

-извештајем о праћењу реализације развојног плана Установе; 

-поштовању садржаја кључних школских докумената-годишњег плана рада школе, 

школског програма, као и задацима представљеним Развојним планом; 

-у складу са Законом о основама система васпитања и образовања (Сл. Гласник РС, 

број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/22019-др.закон и 6/2020) оформљен је и тим за 

обезбеђивање квалитета и развој Установе којим руководи директор школе и који има 

задатак да унапреди квалитет о-в рада.  

Ипак истраживања постојеће ОВ праксе, нису постала редовна пракса, зато 

константујемо да је овај индикатор у већој мери остварен. 

 

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне 

потребе ученика. 

При програмирању рада у школи уважавају се узрасне, развојне и специфичне 

потребе ученика. 

У Годишњи програм рада школе предвиђене су активности кроз Програм рада 

тима за инклузивно образовање којим се пружа подршка и унапређује квалитет 

наставе  за ученике за потешкоћама и за ученике из осетљивих група. 

У школи је оформљен Пројектни тим  ,,Заједно ка средњој школи`` у сарадњи са 

Центром за образовне политике, Министарством просвете и фондацијом 

,,Pestalozzi``, чији је циљ да пружи подршку ученицима из осетљивих група при 

преласку у средњу школу, односно спречавање осипања ученика. 

Потребно је у ГПРШ истаћи специфичности у Програму рада одељенских 

старешина по разредима,  уважавајући узрасне и специфичне потребе ученика 

Овај индикатор је оставарен у потпуности. 

 

 

Стандард 1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и 

ефикасног рада у школи 

 

1.2.1.Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним 

планом, годишњим календаром. 

 

ОПИС: План рада школе за 2020/21. заснива се на следећем: 

 

- Закону о основама система образовања и васпитања (Службени гласник број 88/17, 

27/18-други закон и 10/19; 6/2020-20); 

 

- Закон о средњем образовању и васпитању (Сл.гл.Р.С. бр 55/2013, 101/2017, 27/2018-

др.закон, 6/2020, 52/2021). 
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- Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/21  

- Стручном упутству о формирању одељења и начину финансирања у основним и 

средњим школама за 2020/21. школску годину 610-00-00381/2020-15 од 22.6.2020. 

године; 

- Закључцима Наставничког већа и Школског одбора о оствареним резултатима рада на 

крају школске 2019/20. године; 

- Извештају о реализацији Плана рада школе за школску 2019/20. годину; 

- Развојном плану школе; 

- Школском програму  Техничке школе у Ћуприји 

- Стручним упутствима Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја; 

У плану рада школе за 2020/21. имплементирани су и циљеви из развојног плана 

Установе и они су саставни део плана рада стручног актива за развојно планирање, али 

и плана стручног усавршавања (стручно усавршавање се одвија у складу са развојним 

планом).  

Развојним планом школе предвиђено је формирање Тима за пројектовање, што 

је и учињено (ГПРШ). Међутим у Годишњем плану рада школе није присутан 

оперативни/акциони план тима. 

 

На основу свега изнетог може се констатовати да је овај индикатор у већој мери 

остварен.  

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних 

сарадника и директора, конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског 

програма и уважене су актуелне потребе школе. 

 

*ОПИС: У школи су одређени следећи стручни активи, тимови и стручна већа (у 

складу са законским прописима и потребама школе): 

 Стручно веће општеобразовних предмета  

 Стручно веће саобраћајне групе предмета  

 Стручно веће машинске групе предмета  

 Стручни актив за развој школског програма  

 Стручни актив за развојно планирање 

 Тим за израду Годишњег Плана Рада Школе  

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе  

 Тим за самовредновање  

 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва  

 Тим за професинални развој  

 Тим за пројектовање  

 Тим за стручно усавршавање  

 Тим за маркетинг и промоцију школе  

 Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  

 Пројектни Тим „Заједно ка средњој школи“ Фондација Престалоци  
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 Тим за инклузивно образовање  

 Тим за културне делатности  

 Тим за екскурзије  

 

 

Извршена је упоредна  анализа плана рада школе за 2019/20, 2020/21. и Развојни 

план школе за период 2018-2023. година.   

 У програму рада тима за инклузивно образовање конкретизовани су циљеви из 

развојног плана школе. Такође у складу са Развојним планом школе формиран је и 

Пројектни тим „Заједно ка средњој школи“ Фондација Престалоци, чији је циљ да 

пружи подршку ученицима из осетљивих група при преласку у средњу школу, 

односно спречавање осипања ученика. 

На основу Развојног плана школе формиран је и тим за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања . 

Формиране су секције Хип-хоп семафор и новинарска секција чиме је обогаћена 

понуда ваннаставних активности и  које имају значајну улогу у промоцији школе.   

Здрави стилови живота и заштита животне средине имплементирани су кроз 

програме рада одељенских старешина. 

У Програму рада педагошког колегијума потребно је предвидети мере за увођење 

иновативних метода наставе, учења и оцењивања у складу са Развојним планом. 

У складу са развојним планом формиран је и Тим за пројектовање, али није урађен 

Програм рада којим би се ближе дефинисало ефикасно укључивање школе у развојне 

пројекте. 

  

На основу анализе плана рада школе за 2019/20 и 2020/21. може се закључити да 

је овај показатељ остварен у већој мери.   

 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и 

пројектују промене на свим нивоима деловања. 

 

 На основу увида у годишњи план рада за школску  2020/21. закључује се да 

постоји добра основа плана рада стручних већа, који су подложни променама у току 

шк.године. Стручна већа имају утврђену динамику састанака и састају се на крају 

кл.периода, о чему постоје уредно вођени записници.   

 Тим за развојно планирање прати реализацију активности предвиђених 

школским развојним планом. Тим за инклузивно образовање редовно се састаје.  

 Закључак је да је овај индикатор квалитета присутан у већој мери.  

 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и 

механизме, за праћење рада и извештавање током школске године.  

 

 Увидом у планове рада стручних већа, тимова,  директора, стручног сарадника, 

Савета родитеља, школског одбора, као и посебних програма образовно-васпитног рад 

закључује се да је овај индикатор испуњен у мањој мери. У плановима рада стручних 

већа и тимова, углавном, постоје активности, садржаји, носиоци и време реализације. 

Само у око 30 % планова предвиђен је и начин праћења, односно начин верификовања 

и евалуације предвиђених активности. 

Потребно је предвидети у оперативним  плановима рада начин верификације односно 

доказа реализације активности. 

 



Извештај рада Техничке школе 2020/2021. 97 

 

 

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације и усклађен је са 

годишњим планом рада школе. 

 

Извршено је поређење  кључних елемената докумената: Плана рада школе за 

школску 2019/20. и извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за 2019/20. 

годину. 

 

Анализом наведених докумената уочени су следећи недостаци: 

 

-Постоји извештај о раду Тима за пројекте док није присутан    Програм о раду тима у 

ГПРШ 

- У ГПРШ постоји План рада библиотекара  а нема извештаја у Извештају о раду школе 

- У ГПРШ постоји Програм интервенције у кризним ситуацијама  а нема извештаја у 

Извештају о раду школе 

 

На основу горе наведеног може се закључити да је овај индикатор квалитета у већој 

мери присутан. 

 

 

Стандард 1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и 

остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа, исхода у 

наставним предметима и општих међупредметних и предметних компетенција. 

 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и 
стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за 
оперативно планирање наставе. 
 

Увидом у глобалне планове наставника закључује се да су код већине (око 80%) 

присутни циљеви и исходи наставних тема и модула. Исходи нису дефинисани код  

предмета за занимање техничар унутрашњег транспорта из разлога што  наставни 

програми нису иновирани од стране Министарства просвете и Завода за унапређивање 

образовања и васпитања у складу са реформским променама. Похвално је што су 

поједини наставници, који реализују наставу предмета у овом образовном профилу, 

самостално дефинисали исходе. 

Стандарди постигнућа дефинисани су у оперативним плановима већине (75%) 

наставника општеобразовних предмета. За стручне предмете свих образовних профила 

још увек нису предвиђени стандарди у наставним програмима, па их из тог разлога 

нема у оперативним плановима наставника. 

У оперативним плановима наставника планирано је међупредметно и предметно  

повезивање. Оперативни планови наставника садрже исходе постигнућа. 

Показатељ је остварен у већој мери. 

 

 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним 
припремама видљиве су методе и технике којима је планирано активно 
учешће ученика на часу. 
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 Нису у свим оперативним плановима наставника видљиве методе и технике за 

активно учешће ученика у настави, али су више присутне у непосредним припремама 

за час. 

 Може се закључити да је стандард остварен у мањој мери. 

  
1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и 
засновано је на праћењу постигнућа ученика. 
 
 Допунска настава заснована је на праћењу постигнућа  ученика од стране 

наставника, одељенских старешина и стручног сарадника-психолога. На крају сваког 

класификационог периода након анализе успеха ученика, на седницама одељенских 

већа идентификују се ученици за допунску наставу. 

Додатна настава је мање заступљена и она је базирана на исказивању потреба од 

стране ученика и процене наставника. Ове школске године због епидемилошке 

ситуације није било додатне наставе. 

Може се закључити да је стандард остварен у мањој мери.  
 

 
1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати 
испитивања интересовања ученика. 
 

У планирању слободних активности, углавном се уважавају усмено исказана 

интересовања ученика у оквиру одељенских заједница и Ученичког парламента. 

 

 Може се закључити да је стандард остварен у мањој мери. 

 

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко- 
истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима 
непосредног окружења. 
 
 Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-

истраживачким подацима који се прикупљају путем Картона ученика-упитник који 

ученици и родитељи попуњавају приликом уписа ученика у школу. 

У раду са ученицима одељењски старешина своју васпитну  улогу  остварује 

подстицањем индивидуалног развоја ученика и унапређивањем сарадње и добрих 

међуљудских односа у одељењу.  Обавеза одељењског старешине је да прати понашање 

ученика, води  белешке о понашању ученика на часовима и истражује узроке 

непримереног понашања (разговор са одељењском заједницом, родитељима/другим 

законским заступницима, одељењским већем), анализира  и истражује узроке 

неоправданог изостајања са наставе (разговор са родитељима/другим законским 

заступницима) и у складу са закључцима поступа, укључујући у даљи васпитни рад 

психолога, тим за заштиту, тимове за додатну подршку ученика и/или родитеље ако је 

то потребно. Када је то неопходно сарађује са одговарајућим установама социјалне, 

односно здравствене заштите на промени понашања ученика. Одељењски старешина 

анализира специфичне потребе ученика и поступа по смерницама за прилагођавање и 

пружање додатне подршке ученицима у сарадњи са стручним сарадником и  

директором. 

Поред одељењских старешина, аналитичко-истраживачки рад  и испитивање 

потреба, као и узрока непримереног понашања обавља  и психолог.   
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Одељенске старешине и психолог реализују појачан васпитни рад са ученицима који 

врше повреде обавеза ученика, као и повреде забрана. На основу резултата планирају се 

мере побољшања васпитног рада са ученицима. 

Може се закључити да је стандард остварен у већој мери. 

 

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника 
и/или напомене о реализацији планираних активности. 
 

Не постоје јединствени обрасци за оперативно планирање наставе и припреме за 

наставни рад, али прошле године, психологј е проследила предлоге образаца који  

претпостављају примену евалуације или анализе реализације часа. 

 У току реализације наставе на даљину, сви наставници су користили   

јединствене обрасце за оперативно недељно планирање наставе. По истеку наставне 

седмице, наставници су бележили напомену о реализацији (како се одвија реализација, 

да ли је успостављена сарадња са свим ученицима, да ли одговарају на постављене 

задатке, проценат обухваћених ученика). 

Може се закључити да је стандард остварен у већој мери. 

 

 

На основу извршене анализе може се закључити  средња оцена остварености 

стандарда за област квалитета програмирање, планирање и извештавање износи 

2,69 

 

 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ 

- Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа. 

- Садржај кључних школских докумената одражава специфичност школе  

- У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе 

ученика 

- Годишњи план рада донет jе у складу са школским програмом, развоjним 

планом и 

годишњим календаром. 

- У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и 

директора конкретизовани су циљеви из развоjног плана и школског програма и 

уважене 

су актуелне потребе школе. 

- Годишњи извештаj садржи релевантне информациjе о раду школе и усклађен jе 

са 

садржаjем годишњег плана рада 

- Планирање допунске наставе и додатног рада jе функционално и засновано jе на 

праћењу постигнућа ученика 

 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ 
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- Оперативно планирање органа, тела и тимова у већој мери не предвиђа 

активности и механизме за праћење рада и извештавање током школске године 

- У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама 

видљиве 

су методе и технике коjима jе планирано активно учешће ученика на часу. 

- Недовољно се врше испитивања интересовања ученика у планирању слободних 

активности 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА 

 

Акционим планом предвиђене су мере за унапрећење области Програмирање, 

планирање и извештавање 

 

 

 Руководилац тима: 

 Дејан Ђорђевић 

 

 

 

 Извештај Тима за спречавање осипања - Центар за 

образовне политике – Pestalozi 

 

Тим сачињавају кординатор Дејан Младеновић и чланови тима Слободанка Илић, Бојан 

Стојковић, Андреа Живић, Радмила Радић, Борко Милић и Јелена Иветић. 

Тим је у сталној сарадњи са ЦОП и њиховим представником за нашу школу Софијом 

Вујевић која је посетила школу у септембру 2020. године. Том приликом је Софија 

Вујевић упозната са резултатима помоћи ученицима кроз наставу на даљину – подела 

таблета и планом поделе средстава за учење ( свеске, прибор и сл.) 

У периоду од 21.9.2020. до 6.11.2020. за двадесет пријављених наставника школе био је 

организован акредитован семинар  Обука за планирање, спровођење и праћење мера за 

спречавање осипања. 

Новембра месеца ЦОП је организовао набавку уџбеника за први разред у износу до 

10000 динара. 

Наредни састанци су били организовани ON LINE  преко ZOOM платформе сваког 

месеца до краја школске године. 

Од фебруара бавили смо се питањем оснивања и почетка рада Транзиционог клуба у 

школама као вида борбе против осипања ученика школе. 
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Школа је у фебруару/марту направила нови план за 2021. годино  и потписала уговор о 

сарадњи са ЦОП ом. 

У оквиру новог уговора организован је априла ON LINE семинар за наставнике 

Електронски портфолио. 

Договорена посета Софије Вујовић за јун месец 2021. Одложена је за наредну школску 

годину. 

              Подносилац извештаја о раду тима за школску 2020/21. 

Дејан Младеновић 
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