
Машинско – саобраћајна школа Чачак 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈА 
о реализацији Годишњег плана рада школе  

за школску 2018/2019. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 2019. године 

 

 



Mашинско-саобраћајна школа Чачак – Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 

 

2 

I УВОД 

 
Школска година је започела у складу са Школским календаром за школску 2018/2019. 

годину у понедељак 3. септембра 2018. Школска година је традиционално започела 

прозивком и пријемом ученика  1. разреда (12 одељења). Ученици 1. разреда су имали 2 

школска часа, упознали су се са својим одељењским старешинама и добили информације о 

распореду часова и организацији рада школе, а затим је реализована настава у непарној и 

парној смени за ученике 2., 3., и 4. разреда. (према усвојеном распореду часова за целу 

школу).  

Свечано смо обележили Дан школе 7.9.2018. уз пригодан уметнички програм. Овај 

дан смо прославили радно, часови су били скраћени у обе смене, а приредба је одржана у 

холу школе. 

У организацији Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и 

Министарства просвете на нивоу целе републике у средњим школама у оквиру 2. разреда 

организовано је иницијално тестирање из 2 предмета српског језика и математике. Тестови 

су за све ученике били униформни, а обрада података реализована према унапред 

постављеним критеријумима. 

Од септембра до децембра реализован је пројекат „Зелено двориште-наше зелено 

благо“ и у оквиру њега наставница гографије је одржала око 20 часова (око 200 ученика је 

обухваћено) са темом екологија и заштита животне средине.  

У септембру месецу ученици и наставници уметничких одељења наше школе 

учествовали су у конкурсу за ликовну колонију ученика основних школа „Осмаци Надежди и 

Рисиму“, као и конкурсу „Неке птице никад не полете“, агенције „Чворак“. Такође, ученици 

другог разреда уметничких одељења учествовали су на Меморијалу Надежде Петровић, као 

волонтери. 

У октобру, традиционално уметници су узели учешће на сликарској колонији у 

Мрчајевцима. Важно је истаћи и њихово учешће у конзервацији слика и рамова за Галерију 

„Надежда Петровић“, учешће на Бијеналу графике, чишћењу мурала на Дому културе... 

Шест ученика четвртог разреда (техничари друмског саобраћаја), са професоркм 

Милицом Ћаловић, учествовало је 12.10.2018. у пројекту „Млади у предузетништву“, 

подржаном од стране Удружења жена предузетница „Надежда Петровић“. 

У новембру је одржана колонија „Осмаци Надежди и Рисиму“, што је и значајно 

медијски пропраћено. 

У децембру је организована хуманитарна и продајна изложба (21.12.2018.) радова 

наших ученика и учесника конкурса „Осмаци Надежди и Рисиму“ 

Традиционално смо у октобру имали организован одлазак на Сајам књига у Београд. 

Сајам књига је посетило 51 ученика и 1 предметни наставник и један стручни сарадник 

(25.10.2016-ђачки дан). Гости на нашем штанду били су и представници ВШТСС из Чачка са 

којом наша школа има изузетно добру сарадњу. На поменутом сајму  наша школа је 

представила  кабинет, средства и опрему, као и узорке разних производа који се раде у нашој 

школској радионици у оквиру образовног профила  Бравар-заваривач, који се од ове школске 

године школује у нашој школи по тзв. "дуалном систему". На овом сајму као и ранијих 

година наша школа се представила у најбољем могућем светлу, за шта смо добили и 

одговарајућа признања.Такође, наставници и ученици наше школе, у октобру месецу, 

учествовали су на „Тесла ФЕСТу“ у Новом Саду и постигли значајне резултате. 

У новембру и децембру, у оквиру друштвено-корисног рада велики број наших ученика 

је учествовало у чишћењу школског дворишта од снежних наноса. 

Наши ученици су и ове године били вредни па је настављено уређење дворишта, 

озелењављање, постављене су клупе за седење, канте за смеће и сл. 

Што се опремања простора тиче, адаптирани су и опремљени кабинети за наставу из 

електотехничке групе предмета, практичну наставу модних кројача, набављено је 13 

шиваћих машина, 11 нових рачунара, интерактивна табла, милроскоп... Такође, набављено је 
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и 30 столица за наставничку канцеларију, алат и прибор за школску радионицу, опрема за 

наставу из области уметности, саобраћаја и мехатронике... 

Од активности у којима су још учествовали или  имали успеха  ученици наше школе су: 

6 ученика школе је добило Ученичке стипендије које финансира Министарство просвете. 

Почетком другог полугодишта одржано је школско такмичење машинаца. Регионално 

такмичење ученика машинске струке одржано је у нашој школи 12.4. (трећи степен). У 

Ваљеву су се наши ученици такмичили из моделитрања и статике 19.4. Техничари за 

компјутерско конструисање су се такмичили 30.3. Такође, наши ученици су узели учешће и 

на такмичењу у програмирању робота у Београду 10. и 11.2019. 

Ученици из области саобраћаја су учествовали на Републичком талмичењу од 5. до 7. априла 

у Врању. 

У нашој школи 26.6.2019. приређен је састанак мехатроничара из целе Србије. 

Што се тиче учествовања на спортским такмичењима, пре свега треба истаћи прво 

место на Општинском такмичењу (24.10.2018.) у фудбалу. Екипу је водио професор Милош 

Ковачевић. Иста екипа је на Окружном такмичењу освојила друго место. наши ученици 

узели учешће и на Општинским такмичењима у стоном тенису и рукомету. 

Школски психолог и педагог су одржале предавања на тему Насиље, нивои и врсте, као 

и предавање на тему Болести зависности. 

Традиционално су одржане јесења (30.11.2018.) и пролећна (19.4.2019.) aкција 

добровољног давања крви и велики број наших ученика је узео учешће у тим акцијама.  

Ученици трећег разреда наше школе били су на екскурзији  у Италији од 15. до 19. 

априла 2019. 

Предметни наставници и стручни сарадници наше школе су учествовали на обукама и 

семинарима. На семинару „Активно учење/настава 1. базични ниво“ учествовало је 29 

наставника а на семинару „Активно учење/настава 2. напредни ниво“ било је 23 наставника. 

Они су том приликом остварили 40 сати стручног усавршавања. На семинару „ Репаратура 

машинских делова у функцији одрживог развоја“ узело је учешће 17 наставника машинске 

групе предмета. Један наставник и један стручни сарадник присуствовали су семинару „ 

Подршка наставницима и стручним сарадницима школа у раду са децом са посебним 

потребама, развојним тешкоћама“. На семинару „Школско оцењивање у основној и средњој 

школи 1“ била су два наставника. Семинар „Употреба напредних метода у реконструкцији 

саобраћајних незгода“(15.12.2018.) посетило је три наставника саобраћајне струке, а на 

семинару „Каријерно вођење и саветовање  КВИС Од школе до посла“ било је два 

наставника. Обуку у области ПИСА тестирања прошло је два наставника. На ГИЗовим 

семинарима „Реформа средњег стручног образовања“ учествовло је пет наставника и 

директор. 

У другом полугодишту организован је и реализован семинар Мој час-учење за трећи 

миленијум, који је похађало 16 наставника и психолог школе. Потом, реализован је семинар 

о примени SELFI инструмента за самовредновање и спроведене су анкете. 

За наставнике текстилне струке, у организацији ГИЗа реализован је крајем јуна семинар 

Коришћење рачунара у моделирању одеће. 

Почетком другог полугодишта урађен је нови Школски развојни план за период од 

2019. до 2024. године. 

У обласи самовредновања радило се на областма: Етос и Руковођење. 

Тим за промоцију школе се ангажова на својим задацима краје априла и посећен је 

велики број сеоских и градских основних школа. 

Реализована прослава за испраћај пензионера у ресторану „Палма“, која је била веома 

посећена. (1.11.2018.) Одржана новогодишња приредба и подела пакетића за децу 

запослених (27.12.2018.) 

Директор је току школске године посетио 18 часова, а педагошко-психолошка служба 

је посетила укупно 36 наставних часова. Дате су повратне информације предметним 

наставницима о квалитету посећених часова и предложили мере за унапређење наставе 

(према утврђеном распореду посете часовима). 
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Организоване су и хуманитарне акције прикупљања новчане помоћи за четири наша 

ученика којима је преминуо отац.  

У другом полугодишту одржани су хуманитарни турнири у: одбојци, кошарци и 

фудбалу и прикупљени новац прослеђен је за помоћ болесној деци, ученицима других 

средњих школа у Чачку. 

Реализовано је укупно 5 седнице одељењских већа, 11 седница Наставничког већа, 4 

родитељска састанка, 7 седница Школског одбора, 3 седницe Савета родитеља, 4 састанка 

Ученичког парламента, 4 састанка Педагошког колегијума.  

После Новогодишњих и Божићних празника наставили смо са радом у 1. полугодишту 

у уторак 9.1.2019. године.  

Представници Муп-а, Завода за јавно здравље Чачак и наставници наше школе одржали 

су предавање о болести зависности и наркотицима који су у употреби ученицима  наше 

школе 17. и 18.10.2018. 

У оквиру обележавања Светосавске недеље од 21.1-27.1.2019. године одржано је 

такмичење- Квиз знања о Светом Сави. Тема је била Први светски рат. Победници су били 

екипа из одељења IIIм1. Одржан је и литерарни конкурс о Светом Сави и проглашени 

најбољи радови. Награђена су три ученика, Сузана Корица, Немања Сарачевић и Маја 

Радуловић. 

Одржана је прослва Школске славе-Светога Саве уз пригодан уметнички програм. 

Ученицима који су победили у квизу знања и ученицима који су учествовали на литерарном 

конкурсу  су додељене захвалнице.(27.1.2018.) 

Прво полугодиште завршено је 31. Јануара 2019. Одржане су седнице одељењских већа, 

констатован појединачан успех ученика по одељењима и одржани родитељски састанци. 

(31.1.2019.) 

Традиционално 14.6.2019. одржана је свечана додела диплома ученицима завршних 

разреда. 

На Наставничком веће  изабран је ђак генерације, носилац Вукове диплпме Михаило 

Ћерамилац. 

Матурско вече одржано је 5.6.2019. у Хотелу Морава. 

Заинтересовани ученици (око четрдесет њих) из области машинства похађали су током 

лета Летњу праксу у чачанским предузећима. 

Школска година је завршена 31.08.2019. године. 
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II ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД 
 

Испити за редовне и ванредне ученике су реализовани у следећим испитним 

роковима: 
 

Испитни рокови за редовне ученике 
 

Испитни рок Врста испита 

Мајско-јунски 

Завршни разреди 

Разредни испити из страних језика 

Разредни испити због опревданог одсуства ученика 

са више од једне трећине часова 

Поправни испити 

Завршни и матурски испити 

Незавршни разреди 

Разредни испити из страних језика 

Разредни испити због опревданог одсуства ученика 

са више од једне трећине часова 

Августовски 
Завршни разреди 

Поправни и разредни испити 

Матурски и завршни испити 

Незавршни разреди Поправни и разредни испити 

 

Испитни рокови за ванредне ученике 
  

Испити за ванредне ученике су реализовани у октобарско/новембарском, 

децембарском, јануарско/фебруарском, априлском, јунском и августовском року. Испити су 

били организовани и у посебним роковима у случају захтева и потреба социјалних партнера.  

 
 

III КАЛЕНДАР РАДА ЗА ПРАКТИЧНУ И БЛОК НАСТАВУ 
 

Машинство и обрада метала: 
 

Блок настава за ученике IV разреда је реализована у 33. и 34. недељи на крају школске 

године. У том интервалу је реализована блок настава за ученике одељења 4м1 из предмета 

пројектовање технолошких система, за ученике одељења 4м2 из предмета моделирање 

машинских елемената и конструкција, као и из предмета практична настава за ученике 

одељења 4м6. 

Блок настава код машинских техничара моторних возила (4м3) и аутомеханичара 

(3м5) реализована је по следећем распореду: Познавање саобраћајних прописа 30 часова  

(10.9 – 14.9.2018.год.) 

Прва помоћ реализована је на почетку школске године - 10 часова (17.9 – 

18.9.2018.год.). Обука вожње 40 часова на моторном возилу Б категорије реализована је у 

току текуће школске године, а у смени супротној од оне коју ученик похађа у редовној 

настави. 

Блок настава за ученике одељења 4м7, образовног профила Техничар мехатронике из 

области Мехатронских система, Тестирања и дијагностике мехатронских система и 

Одржавања и монтаже  мехатронских система реализована је из два дела.  

Блок настава за ученике одељења 3м7, образовног профила Техничар мехатронике из 

предмета Системи управљања (24 часа), Хидраулички и пнеуматски системи као објекти 

управљања (18 часова) и Електрични погон и опрема у мехатроници (18 часова), реализована 

је током школске године. 
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Блок настава за ученике одељења 2м7, образовног профила Техничар мехатронике из 

предмета Електромашинска припрема (60 часова) и Хидрауличке и пнеуматске компоненте (30 

часова) реализована је од октобра 2018. до марта 2019. године. 
 

ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА БЛОК НАСТАВЕ 

ОДЕЉЕЊЕ 2М7 ОДЕЉЕЊЕ 3М7 ОДЕЉЕЊЕ 4М7 
1.10.2018.год. 26.11.2018.год. 13.5.2019.год. 

9.10.2018.год 4.12.2018.год. 14.5.2019.год. 

17.10.2018.год 12.12.2018.год. 15.5.2019.год. 

25.10.2018.год. 27.12.2018.год. 16.5.2019.год. 

2.11.2018.год. 25.1.2019.год. 17.5.2019.год. 

5.11.2018.год. 18.2.2019. год. 20.5.2019.год. 

13.11.2018.год. 26.2.2019.год. 21.5.2019.год. 

21.11.2018.год. 6.3.2019.год. 22.5.2019.год. 

29.11.2018.год. 14.3.2019.год. 23.5.2019.год. 

7.12.2018.год. 22.3.2019.год. 24.5.2019.год. 

10.12.2018.год. 25.3.2019.год. 27.5.2019.год. 

18.12.2018.год. 2.4.2019.год. 28.5.2019.год. 

26.12.2018.год. 10.4.2019.год. 29.5.2019.год. 

10.01.2019.год. 

18.01.2019.год. 

18.4.2019.год. 

10.5.2019.год. 

30.5.2019.год. 

31.5.2019.год. 

 

Блок настава из практичне наставе завршних одељења III разреда обављена је у 33. и 

34. недељи школске године.  

Блок настава у одељењима 1м4, 2м4, – оператер машинске обраде реализована је по 

циклусима у 36. и 37. наставној недељи, а практична настава је реализована током 35 

наставних недеља школске године.    

Практична настава за образовни профил Оператер машинске обраде (3м4) реализована 

је током школске године за 32 наставне недеље. Блок настава у овом одељењу  реализована 

је 33. и 34. недељи школске године. 

Блок настава из ликовне културе са фондом од 30 часова, за образовни профил 

Техничар за компјутерско управљање (одељење 1м1) реализована је током школске године 

према распореду предметног наставника.  

Блок настава из музичке уметности са фондом од 30 часова, за образовни профил 

Техничар за компјутерско управљање (одељење 2м1) реализована је током школске године и 

према распореду предметног наставника. 

Блок настава у оквиру предмета организација рада и менаџмент за одељење 3м6 у 

трајању од 30 часова, реализована је током школске године према распореду наставника. 

 

Саобраћај 
 

У првом разреду за одељења 1с1, 1с2 и 1с6 практична настава је обављена у трајању од 

37 наставних недеља за све образовне профиле. Наставе у блоку нема.  

У другом разреду за одељења 2с1, 2с2 и 2с6 практична настава је обављена у оквиру 35 

радних недеља. Настава у блоку је реализована у две недеље са по 60 часова.  

Код техничара друмског саобраћаја (2с1 и 2с2) настава у блоку износи 60 часова и 

реализована је током школске године по следећем распореду:  

1. блок - Прва помоћ - 10 часова (11.6 – 12.6.2018.год.)  

2. блок - Упознавање саобраћајног предузећа - 20 часова (2.10 – 4.10.2018.год.) – 2с1 и (9.10-

11.10.2018. год.) – 2с2  

3. блок - Познавање саобраћајних прописа - 30 часова (4.6 – 8.6.2019.год.) 
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Код возача моторних возила (2с6) настава у блоку износи 60 часова и реализована је 

током школске године по следећем распореду:  

1. блок - Познавање саобраћајних прописа (11.9 – 15.9.2018.год.)  

2. блок - Прва помоћ - 10 часова (26.2 – 27.2.2019.год.)  

3. блок - Обука вожње Б категорије - реализована је током школске године, а у смени 

супротној од оне коју ученик похађа у редовној настави.  

У трећем разреду за одељења 3с1 и 3с2 практична настава је се одвијала у трајању од 35 

недеља, а за одељење завршног разреда 3с3 реализована је у трајању од 32 радне недеље.  

Код техничара друмског саобраћаја (3с1 и 3с2) блок настава у трајању од 70 часова 

реализована је по следећем распореду:  

1. блок - Израда пројектног задатка (30 часова) из предмета Основи путева и улица-

реализована се у последњој радној недељи (11.6 – 15.6.2019.год.)  

2. блок - Обука вожње на моторном возилу Б категорије (40) часова реализована је у току 

текуће школске године, а у смени супротној од оне коју ученик похађа у редовној настави.  

Код возача моторних возила (3с6) блок настава у трајању од 70 часова реализована је 

по следећем распореду:  

1.блок - Познавање саобраћајних прописа - 30 часова (11.9 – 15.9.2018.год.)  

2.блок - Обука вожње на теретном моторном возилу Ц категорије у трајању од 40 часова 

реализована је у току текуће школске године, а у смени супротној од оне коју ученик похађа 

у редовној настави. 

Практична настава је обављена у току 32 радно-наставне недеље.  

Код техничара друмског саобраћаја (4с1 и 4с2) блок настава у трајању од 60 часова 

реализована је по следећем распореду:  

1. блок – Безбедност саобраћаја - 30 часова (16.10. – 20.10.2018.год.) – 4с1, (23.10. – 

27.10.2018. год) – 4с2  

2. блок – Моторна возила - 30 часова (7.5. – 11.5.2019.год.) – 4с1, (14.5.-18.5.2019. год.) - 4с2  

У одељењу 3м5 (аутомеханичари) блок настава је се одвијала по следећем распореду:  

1.блок - Познавање саобраћајних прописа – 60 часова (11.9 – 15.9.2018.год.)  

2. блок - Прва помоћ - 10 часова (18.9. – 19.9.2018.год.) 

 
Култура, уметност и јавно информисање 

 

Практичан рад за ученике одељења 1ум и 2ум реализована је континуирано током 34 

радно-наставне недеље.  

Блок настава из предмета Цртање и сликање са фондом 60 часова, за ученике одељења 

1ум одржана је из два дела. Први део у периоду од 11.12. до 15.12.2018. године, а други део 

од 23.4. до 27.4.2019. године.  

Блок настава из предмета Цртање и сликање са фондом 60 часова, за ученике одељења 

2ум одржана је из два дела. Први део у периоду од 23.10. до 27.10.2018. године, а други део 

од 26.3 до 30.3.2019. године.  

Блок настава из предмета Цртање и сликање са фондом 90 часова, за ученике одељења 

3ум одржана је из три дела. Први део у периоду од 13.11. до 17.11.2018. године, други део од 

26.2. до 2.3.2019. године и трећи део 21.5. до 15.5.2019. године.  

Блок настава из предмета Вајање са фондом 30 часова, за ученике одељења 1ум 

одржана је од 26.3 до 30.3.2019. године, а за ученике одељења 2ум одржаће се од 23.4. до 

27.4.2019. године. Блок настава из Предматурске праксе са фондом 60 часова, за ученике 

одељења 4ум одржана је у две последње радно-наставне недеље. 
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IV ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ  

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 

 
У претходном периоду, приоритети на унапређењу материјално-техничких услова рада 

били суадаптација и реконструкција школског простора и набавка савремених наставних 

средстава. 
 

Активности 
Носиоци 

активности 

Начин реализације 

и средства 
Динамика 

Обележавање спортског игралишта 
Директор 

Одржавање 
Град Чачак Јун 2019. 

Уређење дворишта школе (наставак 

озелењавања, постављање клупа за 

седење, канти за смеће и др.) 

Директор 

Координатор 

пројекта 

Град Чачак 

(екологија и заштита 

животне средине) 

током 

школске. 

године 

Адаптација и опремање кабинета за 

реализацију наставе из 

електотехничке групе предмета и 

програмирања 

Директор 

Стручно веће 

Финансијски план 

(текуће одржавање, 

опрема) 

током 

школске 

године 

Реновирање и уређење кабинета за 

практичну наставу модних кројача 

(под, кречење, набавка намештаја, 

слика, замена завеса...) 

Директор 

Одржавање 

Финансијски план 

(текуће одржавање) 

почетком 

школске 

године 

Набавка 13 шиваћих машина у 

кабинету за модне кројаче 
Директор 

Стручно веће 
Град Чачак 

почетком 

школске 

године 

Опремање учионице бр. 2 новим 

рачунарима (11 ком), интерактивном 

таблом, плотером, електронским 

микроскопом и софтвером „ГЕРБЕР“ 

Директор 

Стручно веће 
Немачка агенција ГИЗ 

почетком 

школске 

године 

Набавка намештаја за учионицу бр. 8 
Директор 

Стручно веће 

Финансијски план 

(машине и опрема) 

Децембар 

2018. 

Набавка 30 столица за наставничку 

канцеларију 
Директор 

Одржавање 

Финансијски план 

(текуће одржавање, 

опрема) 

Децембар 

2018. 

Набавка алата и прибора за школску 

радионицу 
Организатор 

практичне наставе 

Финансијски план 

(машине и опрема) 

током 

школске 

године 

Набавка алата и опреме за наставу из 

практичног рада у области уметности 
Директор 

Стручно веће 

Финансијски план 

(машине и опрема) 

током 

школске 

године 

Набавка наставних средстава и учила 

за наставу из области саобраћаја 
Директор 

Стручно веће 

Финансијски план 

(машине и опрема) 

током 

школске 

године 

Набавка опреме и наставних 

средстава за наставу из области 

мехатронике 

Директор 

Стручно веће 

Финансијски план 

(машине и опрема) 

током 

школске 

године 

Израда наменских столова за 

учионицу бр. 2 
Директор 

Одржавање 

Финансијски план 

(машине и опрема) 

током 

школске 

године 

Набавка опреме и наставних 

средстава и уређивање фискултурне 

сале 

Директор 

Стручно веће 

Финансијски план 

(наставна средства) 

Децембар - 

јануар 
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Унапређење система видео надзора  
Директор 

Администратор 

Финансијски план 

(софтвер) 

током 

школске 

године 

Набавка лектире и стручне 

литературе за школску библиотеку, 

набавка едукативних 

мултимедијалних дискова за 

медијатеку 

Директор 

Библиотекари 

Финансијски план 

(наставна средства) 

током 

школске 

године 

Увођење бежичног интернет 

приступа у школи 
Директор 

Одржавање 
Телеком 

током 

школске 

године 

Набавка „свича“ за развод интернета 

у кабинету бр. 2 
Директор 

Одржавање 
Школа Мај 2019. 

Адаптација још једног кабинета за 

мехатронику 
Директор 

Одржавање 

Град Чачак 

Финансијски план 

 

током 

школске 

године 

Набавка беле покретне табле у 

учионици бр.12 
Директор 

Одржавање 

Финансијски план 

 

током 

школске 

године 

Набавка новог бојлера (10 л) за чајну 

кухињу 
Директор 

Одржавање 

Финансијски план 

 

Децембар 

2018. 

Замена похабаних наставних учила и 

средстава у области саобраћаја (шеме, 

панои, цртежи) 

Директор 

Одржавање 

Финансијски план 

 

током 

школске 

године 

Набавка „Фестове“ опреме за 

мехатронику 

Директор 

Наставници 

мехатронике 

Министарство просвете, 

науке и тех. Развоја и 

Град Чачак 

Мај 2019. 

Набавка „лед“ телевизора за хол 

школе 
Ученички 

парламент 
Канцеларија за младе Април 2019. 

Набавка ЦНЦ струга за школску 

радионицу 

Директор 

Организатор 

практичне наставе 

Град Чачак 

Финансијски план 

 

Јун 2019. 
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V КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
1. РАДНИЦИ НА ПОСЛОВИМА РУКОВОЂЕЊА 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Презиме и име Врста стручне спреме 

С
т
еп

ен
 

ст
р

у
ч

н
ес

п
р

е

м
е
 Посао који 

обавља 

О
б
и

м
 р

а
д
н

о
г
 

в
р

ем
ен

а
  
(%

) 

Р
а
д

н
и

 с
т
а
ж

 

у
 у

ст
а
н

о
в

и
 

Остали 

послови 

1. Лазовић Мирко ПМФ - проф. математике VII директор школе 100 27   

2. Топаловић Марија Филолошки факултет  VII помоћник директора 50 11 настава 50% 

3. Радојичић Ненад 
Саобраћајни факултет – дипл. инж 

саобраћаја 
VII помоћник директора  40 11 настава 15% 

4. Петковић Драгиша 
ВШТСС - машински инжењер 

специјалиста 
VII 

организатор практичне наставе машинске 

струке 
100 12  

5. Радојичић Ненад 
Саобраћајни факултет – дипл. инж 

саобраћаја 
VII 

организатор практичне наставе саобраћајне 

струке 
50 11 Настава15% 

6 Дамљановић Ана Факултет уметности VII Организатор наставе уметничке струке 50 15 Настава 50% 

7 Дилпарић Александар Педагошко – технички факултет VII Помоћник директора 10 18 Настава 90% 

 

2. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Презиме и име Врста стручне спреме 

С
т
еп

ен
 

ст
р

у
ч

н
ес

п
р

ем
е
 

Посао који 

обавља 

О
б

и
м

 р
а

д
н

о
г
 

в
р

ем
ен

а
  

(%
) 

Р
а

д
н

и
 с

т
а

ж
 у

 

у
ст

а
н

о
в

и
 

Остали 

послови 

1. Катанић Ивана Филозофски факултет VII школски педагог 100 14   

2. Марковић Тања Филозофски факултет VII школски психолог 100 12   

3. Миленковић Мирка Факултет политичких наука VII библиотекар 100 36   

4. Капларевић Ацо Машински факултет VII библиотекар - медијатекар 55 11 настава 45% 
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Катанић Ивана, педагог школе,  на породиљском боловању коју мења Пеулић Јелена. 
 

3. АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ 
 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Презиме и име Врста стручне спреме 

С
т
еп

ен
 

ст
р

у
ч

н
ес

п
р

ем
е
 

Посао који 

обавља 

О
б

и
м

 р
а

д
н

о
г
 

в
р

ем
ен

а
  

(%
) 

Р
а

д
н

и
 с

т
а

ж
 у

 

у
ст

а
н

о
в

и
 

Остали 

послови 

1. Гостиљац Нада Правни факултет VII секретар школе 100 12   

2. Дробњаковић Винка Економски факултет VII шеф рачуноводства 100 16   

3. Белић Катарина Економска школа IV 
финансијско-књиговодствени радник – 

књиговођа 
100 25   

4. Ђоковић Љубомир Економска школа IV 
финансијско-књиговодствени радник –

благајник 
100 16   
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РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

  
 Стручно веће српског језика и књижевности  Тодорић Марија 

 Стручно веће страних језика    Краиновић Радица 

 Стручно веће природних наука    Јовићевић Драган 

 Стручно веће друштвене групе предмета  Зимоњић Снежана 

 Стручно веће физичког васпитања   Шишовић Вук 

 Стручно веће математике    Капларевић Добросав 

 Стручно веће машинскеструке 

  - теорија      Михаиловић Драган 

  - практична настава     Филиповић Милован 

 Стручно веће саобраћајне струке   Ћаловић Ната 

 Стручно веће уметничке струке    Зорана Драгићевић Перуничић 
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VI ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 
 

1.Бројно стање ученика по подручјима рада и образовним профилима 
 

Машинство и обрада метала 

Ред. 

број 
Образовни профил 

I разред II разред III разред IV разред Укупно Свега 

Трогод. Четвор. Укупно Трогод. Четвор. Укупно Трогод. Четвор. Укупно 
од уч 

Трогод. Четвор. 
од уч 

од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч 

1 
Техничар за  

комп. управљање 
    1 31 1 31     1 27 1 27     1 20 1 20 1 29   4 107 4 107 

2 

Машински техничар 

за комп. 

конструисање 

    1 30 1 30     1 28 1 28     1 20 1 20 1 19   4 97 4 97 

3 
Машински техничар 

моторних возила 
            1 27 1 27     1 24 1 24     2 51 2 51 

4 
Машински техничар 

за репаратуру - оглед 
                        1 15   1 15 1 15 

5 Техничар за роботику   1 28 1 28                 1 28 1 28 

6 
Оператер машинске 

обраде - оглед 
1 30      1 30 1/2 17    1/2 17 1 20     1 20     2 1/2 67   2 1/2 67 

7 Бравар-заваривач            1/2 12   1/2 12          1/2 12      1/2 12 

8 Аутомеханичар 1 28      1 28  1/2 14     1/2 14  1/2 11      1/2 11     2 53   2 53 

9 Аутолимар  1/2 12      1/2 12  1/2 12     1/2 12  1/2 4      1/2 4     1 1/2 28   1 1/2 28 

10 Бравар 1/2 8   1/2 8                        1/2 8   1/2 8 

УКУПНО 3 78 3 89 6 167 2 55 3 82 5 137 2 35 3 64 5 99 3 63 7 166 12 298 19 466 
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ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

Ред. 

број 
Образовни профил 

I разред II разред III разред IV разред Укупно Свега 

Трогод. Четвор. Укупно Трогод. Четвор. Укупно Трогод. Четвор. Укупно 
од уч 

Трогод. Четвор. 
од уч 

од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч 

10 
Техничар 

мехатронике  
    1 30 1 30     1 29 1 29     1 25 1 25 1 26   4 110 4 110 

УКУПНО   1 30 1 30   1 29 1 29   1 25 1 25 1 26   4 110 4 110 

САОБРАЋАЈ 

Ред. 

број 
Образовни профил 

I разред II разред III разред IV разред Укупно Свега 

Трогод. Четвор. Укупно Трогод. Четвор. Укупно Трогод. Четвор. Укупно 
од уч 

Трогод. Четвор. 
од уч 

од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч 

11 
Техничар друмског 

саобраћаја 
    2 58 2 58     2 58 2 58     2 60 1 60 2 57   8 233 8 233 

12 
Возач моторних 

возила 
1 30    1 30 1 32    1 32 1 21    1 21    3 83   3 83 

УКУПНО 1 30 2 58 3 88 1 32 2 58 3 90 1 21 2 60 2 81 2 57 3 83 8 233 11 316 

КУЛТУРА УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ 

Ред. 

број 
Образовни профил 

I разред II разред III разред IV разред Укупно Свега 

Трогод. Четвор. Укупно Трогод. Четвор. Укупно Трогод. Четвор. Укупно 
од уч 

Трогод. Четвор. 
од уч 

од уч од Уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч 

13 Дрворезбар     1/3 7 1/3 7     1/2 6 1/2 6     1/3 8 1/3 8 1/3 5   3/2 26 3/2 26 

14 Клесар     1/3 4 1/3 4             1/3 7 1/3 7 1/3 3   1 14 1 14 

15 
Конзерватор 

културних добара 
    1/3 7 1/3 7     1/2 7 1/2 7     1/3 7 1/3 7 1/3 3   3/2 24 3/2 24 

УКУПНО   1 18 1 18   1 13 1 13   1 22 1 22 1 11   4 64 4 64 
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ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО 

Ред. 

број 
Образовни профил 

I разред II разред III разред IV разред Укупно Свега 

Трогод. Четвор. Укупно Трогод. Четвор. Укупно Трогод. Четвор. Укупно 
од уч 

Трогод. Четвор. 
од уч 

од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч 

10 Модни кројач 1 30   1 30 1 23   1 23         2 53   2 53 

УКУПНО 1 30   1 30 1 23   1 23         2 53   2 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подручја рада 

I разред II разред III разред IV разред Укупно Свега 

Трогод. Четвор. Укупно Трогод. Четвор. Укупно Трогод. Четвор. Укупно 
од уч 

Трогод. Четвор. 
од уч 

од уч од Уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч од уч 

Машинство и обрада 

метала 
3 78 3 89 6 167 2 55 3 82 5 137 2 35 3 64 5 99 3 63 7 166 12 298 19 466 

Електротехника и 

машинство 
  1 30 1 30   1 29 1 29   1 25 1 25 1 26   4 110 4 110 

Саобраћај 1 30 2 58 3 88 1 32 2 58 3 90 1 21 2 60 3 81 2 57 3 83 8 233 11 316 

Култура, уметност и јавно 

информисање 
  1 18 1 18   1 13 1 13   1 22 1 22 1 11   4 64 4 64 

Текстилство и кожарство 1 30   1 30 1 23   1 23         2 53   2 53 

УКУПНО 5 138 7 190 12 333 4 110 7 182 11 292 3 54 7 171 10 227 7 157 12 302 28 705 40 1009 
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2. Преглед броја ученика по одељењима, полу и страним језицима 

Први разред 
 

Разред и 

одељење 

Број  ученика Страни језик 

дечаци девојчице укупно енглески руски француски немачки 

1М1 30 1 31 31    

1М2 24 6 30 30    

1М4 28 2 30 30    

1М5 25 1 26 26    

1М6 24 4 28 28    

1М7 29 1 30 30    

1М8 21 1 22 22    

1С1 17 13 30 30    

1С2 18 10 28 28    

1С3 27 3 30 30    

1ТК 4 26 30 30    

1УМ 5 13 18 18    

УКУПНО 252 81 333 333 0 0 0 
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Други разред 
 

Разред и одељење 
Број  ученика Страни језик 

дечаци девојчице укупно енглески руски француски немачки 

2М1 26 1 27 27    

2М2 25 3 28 28    

2М3 25 2 27 27    

2М4 29 0 29 29    

2М5 26 0 26 26    

2М7 26 3 29 29    

2С1 18 12 30 30    

2С2 16 12 28 28    

2С6 29 3 32 32    

2ТК 4 19 23 23    

2УМ 1 12 13 13    

УКУПНО 225 67 292 292 0 0 0 
 

Трећи разред 
 

Разред и одељење 
Број  ученика Страни језик 

дечаци девојчице укупно енглески руски француски немачки 

3М1 19 1 20 20    

3М2 13 7 20 20    

3М3 20 4 24 24    

3М4 20 0 20 20    

3М5 15 0 15 15    

3М7 25 0 25 25    

3С1 12 15 27 27    

3С2 19 14 33 33    

3С6 19 2 21 21    

3УМ 4 18 22 22    

УКУПНО 166 61 227 227 0 0 0 
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Четврти разред 
 

Разред и одељење 
Број  ученика Страни језик 

дечаци девојчице укупно енглески руски француски немачки 

4М1 24 5 29 29    

4М2 17 2 19 19    

4М6 8 7 15 15    

4М7 26 0 26 26    

4С1 19 9 28 28    

4С2 20 9 29 29    

4УМ 3 8 11 11    

УКУПНО 117 40 157 157 0 0 0 

 

Укупно 
 

Разред и одељење 
Број  ученика Страни језик 

дечаци девојчице укупно енглески руски француски немачки 

1 РАЗРЕД 260 78 338 338    

2 РАЗРЕД 229 67 296 296    

3 РАЗРЕД 168 62 230 230    

4 РАЗРЕД 117 41 158 158    

УКУПНО 774 248 1022 1022 0 0 0 
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VII ФОНД ЧАСОВА ТЕОРИЈСКЕ, ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И 

ВЕЖБИ 
 

1. Преглед недељног фонда часова свих наставних предмета 
 

ПОДРУЧЈА РАДА: Машинство и обрада метала,  Саобраћај,  

Култура, уметност и јавно информисање УКУПАН БРОЈ 

ЧАСОВА Редни 

број 
ПРЕДМЕТИ 

1.  Аутоматизација и роботика 4 

2.  Аутоматизација производње и флексибилни производни системи 4 

3.  Безбедност саобраћаја 8 

4.  Биологија 10 

5.  Вајање 4 

6.  Верска настава 31 

7.  Гараже, сервиси и паркиралишта 4 

8.  Географија 19 

9.  Грађанско васпитање 31 

10.  Дигитална електроника и микроконтролери 3,6 

11.  Екологија и заштита животне средине 4 

12.  Економика и организација саобраћаја 4 

13.  Експлоатација и одржавање моторних возила 5 

14.  Електрични и електронски уређаји на возилу 1 

15.  Електрични и електронски уређаји 4 

16.  Електрични погон и опрема у мехатроници 9 

17.  Електромашинска припрема 6 

18.  Електроника 4 

19.  Електротехника и електроника 4 

20.  Елементи аутоматизације моторних возила 2 

21.  Енглески језик 76 

22.  Заваривање и сродни поступци 0 

23.  Интегрални транспорт 4 

24.  Испитивање машинских делова и конструкција 2 

25.  Испитивање машинских конструкција 2 

26.  Историја 33 

27.  Историја уметности 8 

28.  Компјутерска графика 15 

29.  Конструисање 12 

30.  Ливење у пешчаним калупима 0 

31.  Ликовна култура 6 

32.  Математика 121 

33.  Материјали и технике 21 

34.  Машинска обрада на конвенционалним машинама 66 

35.  Машински елементи 30 

36.  Машински материјали 8 

37.  Мерење и контролисање 6 
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38.  Систем управљања у мехатроници 8 

39.  Механика 31 

40.  Мехатронски системи 3 

41.  Микроконтролери 3,2 

42.  Моделирање машинских делова 25 

43.  Моделирање машинских елемената и конструкција 16 

44.  Моделирање са анализом елемената и механизама 9 

45.  Мотори и моторна возила 14 

46.  Моторна возила 9 

47.  Музичка уметност 10 

48.  Нацртна геометрија 4 

49.  Објектно програмирање 6 

50.  Одржавање и монтажа мехатронских система 10 

51.  Организација превоза 12 

52.  Организација рада 6 

53.  Организација рада и менаџмент 0 

54.  Основе електротехнике 11 

55.  Основи електротехнике и електронике 2 

56.  Основи машинства 2 

57.  Основи путева и улица 2 

58.  Основи саобраћајне психологије 4 

59.  Отпорност материјала 2 

60.  Писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком 6 

61.  Пословање саобраћајних предузећа 2 

62.  Практичан рад 290 

63.  Практична настава 192 

64.  Превоз путника и робе 3 

65.  Предузетништво 4 

66.  Програмабилни логички контролери 5 

67.  Програмирање 4 

68.  Програмирање за компјутерски управљане машине 17 

69.  Пројектовање технолошких система 35 

70.  Психологија 2 

71.  Рачунари и програмирање 16 

72.  Рачунарство и информатика 44 

73.  Регулисање саобраћаја 6 

74.  Репаратура машинских делова 4 

75.  Роботика 2 

76.  Саобраћајна инфраструктура 3 

77.  Саобраћајни системи 6 

78.  Социологија 11 

79.  Социологија са правима грађана 1 

80.  Српски језик и књижевност 105 

81.  Теорија форме 4 

82.  Терет са интегралним транспортом 3 

83.  Терет у саобраћају и механизација претовара 6 
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84.  Термичка обрада 1 

85.  Термодинамика 4 

86.  Тестирање и дијагностика мехатронских система 10 

87.  Техничка механика 5 

88.  Техничка механика са механизмима 5 

89.  Техничка физика 6 

90.  Техничко цртање 41 

91.  Техничко цртање са нацртном геометријом 6 

92.  Технологија 0 

93.  Технологија браварских радова 6 

94.  Технологија машинске обраде на НУМ-а машинама 4 

95.  Технологија за компјутерски управљане машине 6 

96.  Технологија материјала 8 

97.  Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама 19 

98.  Технологија механичких спојева 0 

99.  Технологија обраде 10 

100.  Технологија образовног профила 10 

101.  Технолошки поступци са контролом 8 

102.  Транспортно право и шпедиција 2 

103.  Устав и права грађана 9 

104.  Физика 27 

105.  Физичко васпитање 76 

106.  Филозофија 14 

107.  Хемија 17 

108.  Хемија и машински материјали 0 

109.  Хидраулика и пнеуматика 6 

110.  Хидрауличке и пнеуматске компоненте 4 

111.  Хидраулички и пнеуматски системи као објекти управљања 9 

112.  Цртање и сликање 20 

113.  Шпедиција 4 

УКУПНО 1655,8 
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2. Преглед  годишњег фонда часова предмета који се реализују у оквиру 

блок наставе  

Редни 

број 

ПРЕДМЕТИ 

(Теорија, вежбе, блок, пракса) 

I II III IV 
УКУПНО 

разред разред разред разред 

1 Ликовна култура 30 0 0 0 30 

2 Музичка уметност 0 30 0 0 30 

3 Oрганизација рада и менаџмент 0 0 0 0 0 

4 Хидрауличке и пнеуматске компоненте 0 60 0 0 60 

5 Електромашинска припрема 0 120 0 0 120 

6 
Хидраулички и пнеуматски системи као 

објекти управљања 
0 0 90 0 90 

7 Системи управљања у мехатроници 0 0 90 0 90 

8 Електрични погон и опрема у мехатроници 0 0 0 0 0 

9 
Моделирање машинских елемената и 

конструкција 
0 0 0 120 120 

10 Пројектовање технолошких система 0 0 0 180 180 

11 Мехатронски системи 0 0 0 90 90 

12 
Тестирање и дијагностика мехатронских 

система 
0 0 0 30 30 

13 Одржавање и монтажа мехатронских система 0 0 0 30 30 

14 Цртање и сликање 120 120 180 0 420 

15 Вајање 60 60 0 0 120 

16 Предматурска пракса 0 0 0 180 180 

17 Практична настава - машинство 120 120 300 150 690 

 - оператер машинске обраде 120 180 180 0 480 

 - машински техничар за репаратуру 0 0 0 120 120 

 - аутомеханичар 0 0 60 0 60 

 - аутолимар 0 0 60 0 60 

 - бравар-заваривач 0 60 0 0 60 

 
- познавање саобраћајних прописа и прва 

помоћ 
0 0 0 0 0 

18 Практична настава - саобраћај 0 320 180 360 860 

 - упознавање саобраћајних предузећа 0 80 0 0 80 

 - познавање саобраћајних прописа 0 180 60 0 240 

 - прва помоћ 0 60 0 0 60 

 - путеви и улице 0 0 120 0 120 

 - рад у Ауто школи 0 0 0 60 60 

 - унурашња контрола 0 0 0 60 60 

 - безбедност саобраћаја 0 0 0 60 60 

 - процена штете 0 0 0 60 60 

 - увиђај саобраћајних незгода 0 0 0 60 60 

 - моторна возила 0 0 0 60 60 

 - обука вожње (индивидуална настава)      

УКУПНО 330 830 810 1050 3020 
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VIII УСПЕХ УЧЕНИКА И ИЗОСТАНЦИ 
 

1. Анализа успеха на крају првог  тромесечја  школске 2018/2019. 

 

Први разред 
 

У оквиру првог разреда имамо 12 одељења и 339 ученика.Ове године имамо једно 

одељење више (Техничар за роботику) и 31 ученика више. Позитиван успех је остварило 116 

ученика или 34%. Укупно 223 ученика или 66% је са недовољним успехом.  

Од тог броја 66 ученика је са 1 недовољном, 46 ученика је са 2 недовољне и 110 или 

49% је са 3 и више недовољних. Позитиван успех је остварило за 9% већи број ученика у 

односу на исти период прошле школске године. 

Позитиван успех ученика се креће у распону од 13% у 1м4 до 68% у 1м1. 

Најбољи успех има одељење1м1 у коме је 68% ученика са позитивним успехом 

иимају најмањи  број недовољних оцена. Процентуално гледано  најслабији успех имају 

одељења1м4 и 1м6 и 1м8 (86% и 87% ученика са недовољним успехом). Као један од 

показатеља слабог успеха у овом и другим одељењима је већи број ученика са 3 и више 

недовољних оцена нпр. 83% у 1м8. 

Изостајање: ученици 1. разреда су до 1. тромесечја направили укупно 6164 или 18 по 

ученику, неоправданих је 481, оправданих 5252.(У односу на прошлу школску годину ове 

године је у укупном збиру направљено 1303 изостанка више, односно 2 изостанака по 

ученику више).  Највише изостанака направило је одељење 1м8 (799 или  по ученику 28), а 

најмање одељење 1м7 247 или 8 по ученику. 

Препорука: 

 Утврдити тачан распоред термина и часова допунске наставе за 1. 

полугодиште  

 За одређене ученике према потреби примењивати мере 

индивидуализације 

 Обавезна реализација часова допунске наставе, нарочито из предмета 

из којих је преко 60% ученика са недовољним оценама 

 Контрола реализације индивидуализације мера и допунске наставе 

 Рад ППС са појединим ученицима на тему Учење и кораци успешног 

учења 

 

Други разред 
 

У оквиру другог разреда имамо 11 одељења и  296 ученика (52 ученика више у односу 

на прошлу годину и једно одељење више).Од тог броја 76 ученика или 26%  је са позитивним 

успехом (за 11% бољи успех у односу на прошлу школску годину), а 220 (74%) је са 

недовољним успехом. Са 1 недовољном је 61 ученика, са 2 недовољне 64 ученика, а 95 

ученика или 43% је са 3 и више недовољних. (што је 15% мање ученика са три и више 

недовољних оцена у односу на прошлу годину). 

Најбољи успех има одељење 2ум у коме је 77 % ученика са позитивним успехом, 2м5 

где је 38% са позитивним успехом. 

 Позитиван успех се у одељењима 2. разреда креће у распону од 9% у 2с6 до 77% у 

2ум.  

Најслабији успех имају одељења 2с6 (9%), 2с2 (10%) и 2м2 (11%) ученика са 

позитивним успехом. У свим  одељењима  изузетно велики проценат ученика са 3 и више 

недовољних (у 2м2 од укупно 28 ученика, 25 ученика су са недовољним успехом, а 16 

ученика има 3 и више недовољних 64%,  у 2с6 од 33 ученика 30 је са недовољним оценама, 
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17 њих је са 3 и више недовољних 57%, 2с2 од укупно 29 ученика 26 је са недовољним 

оценама, а 12 ученика има 3 и више недовољних оцена. 

Препорука: 

 Утврдити тачан распоред термина и часова допунске наставе за 1. 

полугодиште  

 За одређене ученике према потреби примењивати мере 

индивидуализације 

 Обавезна реализација часова допунске наставе, нарочито из предмета 

из којих је преко 60% ученика са недовољним оценама 

 Контрола реализације индивидуализације мера и допунске наставе 

 Рад ППС са појединим ученицима на тему Учење и кораци успешног 

учења 

Изостајање: ученици 2. разреда су до 1. тромесечја направили укупно 7652  или 26 по 

ученику  (3029 изостанакавише у односу на прошлу школску годину, 7 изостанка више по 

ученику ове године), 711 је неоправданих, 6837 оправданих. Највише изостанака у укупном 

збиру направило је одељење 2с6 (1302) или 39 по ученику,2м4 (920) или 32 по ученику и 2тк 

(833) или 36 по ученику. 

 

Трећи разред 
 

У оквиру трећег разреда имамо 10 одељења и 231 ученика (ове године имамо исти 

број одељења у односу на прошлу годину и 6 ученика мање).  Са позитивним успехом је 76 

ученика или 33% за 3% бољи успех у односу на прошлу школскугод.). Укупно 153 ученика 

или 66% је са недовољним успехом, а од тог броја 52 ученика је са 1 недовољном, 42 

ученикасу са 2 недовољне, а 60 (39%) ученика је са 3 и више недовољних. (за 3% је ове 

године смањен број ученика са три и више недовољних). 

Процентуално гледано позитиван успех по одељењима 3. разреда се креће у распону 

од 8% у 3м3 до 91% у 3ум. 

Најбољи успех је показало одељење 3ум (91% са позитивним успехом, са укупно 2 

недовољне оцене или 0,1 по ученику, немају ученика са 2,3 и више недовољних). 

Убедљиво најслабији успех има одељење 3м2 91% ученика са недовољним оценама, 

3м3где 92% ученика са недовољним успехом,  и 3м5 са 88% ученика са недовољним 

успехом. Са преко 50% ученика са три и више недовољних оцена су одељења 3м1, 3м2, и 

3с6. 

Препорука: 

 Утврдити тачан распоред термина и часова допунске наставе за 1. 

полугодиште  

 За одређене ученике према потреби примењивати мере 

индивидуализације 

 Обавезна реализација часова допунске наставе, нарочито из предмета 

из којих је преко 60% ученика са недовољним оценама 

 Контрола реализације индивидуализације мера и допунске наставе 

 Рад ППС са појединим ученицима на тему Учење и кораци успешног 

учењаобавезно  

Изостајање: ученици 3. разреда су до 1. тромесечја направили укупно 6494 изостанка (28 по 

ученику), што је 474 изостанака више него у истом периоду предходне школске године и три 

по ученику више, неоправданих је 538,оправданих 5440, а неодређених је 516.  Највише 

изостанака направило је одељење 3м7-1044 у укупном збиру или 42 по ученику. Најмање 

изостанака је направило 3с2 укупно 536 или 16 по ученику. 

 

 



Mашинско-саобраћајна школа Чачак – Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 

25 

Четврти разред 

 
У оквиру 4.разреда имамо7 одељења и 158 ученика. (што је 13 ученика више у односу 

на претходну годину). Од тог броја 42 ученика или 27% је са позитивним успехом (у односу 

на претходну школску годину ово је за 10% слабији успех). Са недовољним успехом је 

укупно 115 ученика (73%). Са 1 недовољном је 28 ученика, са 2 недовољне 36, а са 3 и више 

недовољних 50 (43%). (и у оквиру ове категорије је за 7% већи број ученика са 3 и више 

недовољних). 

Позитиван успех се креће у распону од 14% у 4м1 до 82% у 4ум. 

Најбољи успех има одељење 4умгде је 82% ученика са позитивним успехом и имају 3 

недовољне оцене или 0,3 по ученику. Најслабији успех је у одељењима 4м1 где је 86% 

ученика са недовољним успехом, 4м2 79% ученика са недовољним успехом а од тога 87% са 

три и више недовољних оцена. Ту је и 4м6 са 80% недовољних ученика и од тога 83% са три 

и више недовољних оцена и 4с1 са 79% недовољних ученика  и од тога 45% ученика са три и 

више недовољних оцена. 

Препорука: 

 Утврдити тачан распоред термина и часова допунске наставе за 1. 

полугодиште  

 За одређене ученике према потреби примењивати мере индивидуализације 

 Обавезна реализација часова допунске наставе, нарочито из предмета из 

којих је преко 60% ученика са недовољним оценама 

 Контрола реализације индивидуализације мера и допунске наставе 

 Рад ППС са појединим ученицима на тему Учење и кораци успешног 

учењаобавезно  

Изостајање: Ученици 4. разреда су направили 5474 изостанка (35 по ученику) 4897 је 

оправданих, а неоправданих 577. У односу на прошлу школску годину у првом тромесечју 

направљено је 2246 изостанака више или 13 изостанака више по ученику. 

Најмање изостанака има 4с1у укупном збиру 532, што је 19 изостанака по ученику, а 

највише 4м7- 1172 или 45 изостанака по ученику. 

 

Укупни подаци за све разреде 
 

На крају 1. тромесечја 2018/2019.године имамо 40 одељења и  1024 ученика. (ове 

школске године у школи је 96 ученика више у односу на прошлу годину). Са позитивним  

успехом је 310 ученика или 30 %. (то је за 3% бољи успех у односу на прошлу годину). Са 

недовољним успехом је 711 ученика или 70%,  а од тог броја 207 ученика је са 1 

недовољном, 188 са 2 недовољне и  315 ученика је са 3 и више недовољних оцена(44%).  

Процентуално гледано успех у свим разредима се креће  од 26% до 34% ученика са 

позитивним успехом. У том смислу најбољи успех има 1. разред, а најслабији је 2. разред. 

Најбољи успех има одељење3ум у коме је 91% ученика са позитивним 

успехом,имају најмањи број недовољних оцена (2). Процентуално гледано  најслабији 

успех има одељење3м3 (92% ученика са недовољним успехом). Као један од показатеља 

слабог успеха у овом и другим одељењима је већи број ученика са 3 и више недовољних 

оцена, преко 65% у 1м8, 1с1, 3с6, 4м2, 4м6. 
Изостајање: Направљено је укупно 25784 изостанка, (27 по уч.), 2307  је 

неоправданих, 22426 је оправданих. (7055 изостанака више него прошле школске године) 

односно 6 по ученику више. Највише изостанака по разредима направио је 2. разред 7652 или 

26 по ученику, бројчано најмање изостанака има 4. разред 5474  (збирно је приметно већи 

број изостанака у односу на исти период прошле школске године). 

 Педагошко-психолошка служба 
 14.11.2018.год. 
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2. Анализа успеха на крају првог полугодишта школске 2018/2019. 

 
Први разред 

 
У оквиру првог разреда имамо 12 одељења и 338 ученика.Ове године имамо једно 

одељење више и 43 ученика вишеу односу на исти период прошле године,Позитиван успех је 

остварило 188 ученика или 56%. Укупно 140 ученика или 41% је са недовољним успехом.  

Од тог броја 50 ученика је са 1 недовољном, 29 ученика је са 2 недовољне и 79 или 

56% је са 3 и више недовољних. Позитиван успех остварило je за 5% већи број ученика у 

односу на исти период прошле школске године, a недовољан успех има за 8% мање ученика 

у односу на исти период прошле школске године, 10 ученика је неоцењено на крају првог 

полугодишта. 

Структура успеха је следећа: одличних ученика је 8, врло добрих 67, добрих 110, а 

довољних 3 ученика.  

10 ученика је неоцењено. 

На листи одељења са најбољим успехом издвојила су се 3 одељења: 

 1м1 са 90% ученика са позитивним успехом, имају и најмањи број недовољних 

оцена 4 или 0,13 по ученику и највећом средњом оценом одељења 3.53. 

 1м7 са 87% ученика са позитивним успехом, 5 недовољних оцена или 0.17 по 

ученику, средња оцена 3.39. 

 1с2 са 72% ученика са позитивним успехом, средња оцена одељења 3,35. 

 1ум има највећу средњу оцену одељења- 3.71. 

Број ученика са незадовољавајућим владањем је 4.  

На листи одељења са   најслабијим успехом издвојила су се следећа 4 одељења: 

 1м4 са 73% ученика са недовољним успехом/64% ученика је са 3 и више 

недовољних оцена. 

  1м5 са 69% ученика са недовољним успехом/56% ученика са 3 и више  

недовољних и средњом оценом одељења 1.94. 

 1м8 са 60% ученика са недовољним успехом, 67% свих ученика са недовољним 

успехом је са 3 и више недовољних, 2 ученика су са недовољном из владања. 

 1тк са 52% ученика са недовољним успехом/38% ученика са 3 и више 

недовољних. 

Изостајање: ученици 1. разреда су до 1. полугодишта направили укупно 16124 или 

47.7 по ученику, неоправданих је 1081, оправданих 14779.(У односу на прошлу школску 

годину ове године је у укупном збиру направљено 2606 изостанака више.) Највише 

изостанака направило је одељење 1с2 (1924 или  по ученику 66.34), а најмање одељење 1м7 

укупно 1000 изостанака или 33,33 по ученику. 

Средња оцена 1. разреда је добар 2,96. 

Препорука: 

 Утврдити тачан распоред термина и часова допунске наставе за 2. 

полугодиште  

 За одређене ученике према потреби примењивати мере 

индивидуализације 

 Обавезна реализација часова допунске наставе, нарочито из предмета 

из којих је већи број ученика са недовољним оценама 

 Контрола реализације индивидуализације мера и допунске наставе 

 Рад ППС са појединим ученицима на тему Учење и кораци успешног 

учења 

 Примене савремених наставних метода, мотивисање ученика  
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Други разред 
 

У оквиру другог разреда имамо 11 одељења и  296 ученика (то је сада 50 ученика 

више у односу на прошлу годину).Од тог броја 141 ученик или 48%  је са позитивним 

успехом (за 7% бољи успех у односу на исти период прошле школске године), а 130 (44%) је 

са недовољним успехом. Са 1 недовољном је 54 ученика, са 2 недовољне 28 ученика,а 82 или 

63% ученика је са 3 и више недовољних.  

Структура успеха је следећа: одличних ученика је 13, врло добрих 52, добрих 75, а 

довољан1 ученик.  

Најслабији успех имају одељења 2м2 (18%), 2м4 (24%), 2ц6 (27%).Наведена одељења 

имају и највећи број ученика са 3 и више недовољних оцена  (52%). 

Успех ученика 2. разреда се креће у распону од од 18% у 2м2  до 83% у 2м7. 

  Укупан број недовољних оцена је 313 или 1.06 по ученику (ово је сада знатно 

смањење броја недовољних оцена у односу на прошлу годину за 249). Број ученика са 

незадовољавајућим владањем је 2. Укупно је 25 неоцењених ученика у другој години.  

На листи одељења са најбољим успехом издвојила су се 3 одељења: 

 2ум са 69% ученика са позитивним успехом/са највећим бројем одличних ученика 

(6)/са најмањим бројем недовољних оцена 3 или 0,23 по ученику/ као и са највишом 

просечном оценом постигнућа одељења 4,1. 

 2м7 са 83% ученика са позитивним успехом/ са коректним бројем изостанака (44.79 

по ученику)/ просечна оцена постигнућа 3.35. 

 2с2 са 62% ученика са позитивним успехом/ недовољних оцена 16 или 0.55 по 

ученику/ са просечном оценом постигнућа 3,47. 

Процентуално гледано  најслабији успех имају одељења:  

 2м2 са 75% ученика са недовољним успехом/52% ученика са 3 и више недовољних/  

63 недовољне оцене или 2,25 по ученику /најлошијом средњом оценом одељења 2,5. 

  2с6 са 58% са недовољним успехом/26% ученика са недовољним успехом је са 3 и 

више недовољних/недовољних оцена је 42 или  1.27 по ученику/велики број 

изостанака (92.21 по ученику)/ најлошијом средњом оценом одељења 2,5. 

Препорука: 

 Утврдити тачан распоред термина и часова допунске наставе за 2. 

полугодиште  

 За одређене ученике према потреби примењивати мере 

индивидуализације 

 Обавезна реализација часова допунске наставе, нарочито из предмета 

из којих је већи број ученика са недовољним оценама 

 Контрола реализације индивидуализације мера и допунске наставе 

 Рад ППС са појединим ученицима на тему Учење и кораци успешног 

учења  

 Примене савремених наставних метода, мотивисање ученика 

Изостајање: ученици 2. разреда су до 1. полугодишта направили укупно 17589 или 

59.42 по ученику,1397 је неоправданих, 16167 оправданих. Највише изостанака у укупном 

збиру направило је одељење 2с6 (3043) или 92.21 по ученику, и 2м4 (2087) или 71.97 по 

ученику. 

Најмање изостанака има одељење 2м7(1299) изостанка или 44.79 по ученику, и 2с1 

(1378) или 45.93 изостанака по ученику. 

Средња оцена 2. разреда је добар 3,04. 
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Трећи разред 
 

У оквиру трећег разреда имамо 10 одељења и 230 ученика (ове године имамо исти 

број одељења у односу на прошлу годину и 6 ученика мање).  Са позитивним успехом је 130 

ученика или 57% за 1% бољи успех у односу на прошлу школскугод.). Укупно 90 ученика 

или 39% је са недовољним успехом, што је за 3% бољи успех у односу на прво полугодиште 

прошле школске године, а од тог броја 33 ученика је са 1 недовољном, 23 ученикасу са 2 

недовољне, а  56  ученика је са 3 и више недовољних. 

Структура успеха је следећа: одличних ученика је 15, врло добрих 46, добрих 63, а 

довољних  ученика је 6. Структура успеха је слична успеху од прошле године.  

Успех ученика 3. Разреда се креће у распону од 29% (3м2)-91% (3ум). Укупан број 

недовољних оцена је 193 или 0.84 по ученику –(то је сада 50  недовољних оцена мање у 

односу на прошлу годину). Број ученика са незадовољавајућим владањем је 3.  

15 ученика је неоцењено. 

На листи одељења са најбољим успехом издвојила су се 2 одељења: 

 3ум са 91% ученика са позитивним успехом/ по ученику/ 7 одличних ученика/ 

највиша просечна оцена 4,15. 

 3с2 са 88% ученика са позитивним успехом/ укупно недовољних оцена 11 

односно 0,33 по ученику. 

 3м7 има 56% позитивних ученика и средњу оцену одељења 3.44. 

Процентуално гледано  најслабији успех имај одељење:  

 3м2 са 71% ученика са недовољним успехом/49 недовољних оцена односно 

2.33 по ученику/ са веома слабом средњом оценом 2.63 

 

Процентуално гледано успех по одељењима 3. разреда се креће у распону од 29% у 

3м2 до 91% у 3ум (са позитивним успехом). 

Најбољи успех је показало одељење 3ум (91% са позитивним успехом, без 

недовољних оценa и са највећом просечном оценом одељења 4,15). 

Препорука: 

 Утврдити тачан распоред термина и часова допунске наставе за 2. 

полугодиште  

 За одређене ученике према потреби примењивати мере 

индивидуализације 

 Обавезна реализација часова допунске наставе, нарочито из предмета 

из којих је већи број ученика са недовољним оценама 

 Контрола реализације индивидуализације мера и допунске наставе 

 Рад ППС са појединим ученицима на тему Учење и кораци успешног 

учења  

 Примене савремених наставних метода, мотивисање ученика 

Изостајање: ученици 3. разреда су до 1. полугодишта направили укупно 14337 (62.33 по 

ученику), што је сличан број као у истом периоду прошле године, неоправданих је 1070, 

оправданих 13252. Највише изостанака направило је одељење 3м7 1914 у укупном збиру и 

одељење 3м5 101.75 изостанак по ученику. Најмање изостанака је направило 3с2 укупно 

38.48 по ученику. 

Средња оцена 3. разреда је добар 3,09. 
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Четврти разред 
 

У оквиру 4.разреда имамо7 одељења и 158 ученика. Од тог броја 90 ученика или 57% 

је са позитивним успехom. Са недовољним успехом је укупно 56 ученика (35%). Са 1 

недовољном је 25 ученика, са 2 недовољне 12, а са 3 и више недовољних 37 (66%). 

Структура успеха је следећа: одличних ученика је 15, врло добрих 32, добрих 41, а 

довољних 2 ученика.  

Успех ученика 4. разреда се креће у распону од 21% (4м2) до 73% (4ум). Укупан број 

недовољних оцена је 144 или 0,91 по ученику. 3 су ученика са незадовољавајућим владањем.  

10 ученика је неоцењено. 

7 ученика су са недовољном из владања. 

Средња оцена за 4. разред је добар 3,18. 
На листи одељења са најбољим успехом издвојило се одељење: 

 4ум са 73% ученика са позитивним успехом и без недовољних оцена, са средњом оценом 

одељења 4.16. 

Процентуално гледано  најслабији успех имају одељења:  

 4м2 са 74% ученика са недовољним успехом/79% ученика са недовољним успехом је са 3 и 

више недовољних/ са највећим бројем недовољних оцена по ученику 3.16/ са најслабијом 

средњом оценом одељења 2.39. 

Препорука: 

 Утврдити тачан распоред термина и часова допунске наставе за 1. 

полугодиште  

 За одређене ученике према потреби примењивати мере 

индивидуализације 

 Обавезна реализација часова допунске наставе, нарочито из предмета из 

којих је већи број ученика са недовољним оценама 

 Контрола реализације индивидуализације мера и допунске наставе 

 Рад ППС са појединим ученицима на тему Учење и кораци успешног 

учењаобавезно  

 Примене савремених наставних метода, мотивисање ученика 

 

Изостајање: Ученици 4. разреда су направили 12955 изостанка (82 по ученику) 12018 

је оправданих, а неоправданих 927. 

Најмање изостанака имају 4с1у укупном збиру 1332 или 47.57 по ученику, а највише 

4м7- 2375 или 91.35по ученику 
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Укупни подаци за све разреде 
 

На крају 1. полугодишта 2018/2019.године имамо 40 одељења и 1022 ученика. (ове 

школске године имамо 101 ученика више у односу на прошлу годину и два одељења више). 

Са позитивним  успехом је 549 ученика или 54 %. (то је за 7% бољи успех у односу на 

прошлу годину). Са недовољним успехом је 413 ученика или 40.4%,  а од тог броја 162 

ученика је са 1 недовољном, 92 са 2 недовољне и  254 ученика је са 3 и више недовољних 

оцена.Одличних ученика је 51, врло добрих 197, добрих 289, довољних 12.  

60 ученика је неоцењено.  

Број недовољних оцена из владања је 16, одлуком Наставничког већа 27.02.2019. 

Процентуално гледано успех у свим разредима се креће  од 48% до 57% ученика са 

позитивним успехом. У том смислу најбољи успех има 3. и 4. разред, а најслабији је 2. 

разред. 

Најбољи успех има одељење3ум у коме је 91% ученика са позитивним 

успехом,немају недовољних оцена. Процентуално гледано  најслабији успех има 

одељење1м4 (73% ученика са недовољним успехом), 4м2,74% 3м2, 71%,2м2, 75% и 1м5 

са 69% ученика са недовољним успехом. Као један од показатеља слабог успеха у овом 

и другим одељењима је већи број ученика са 3 и више недовољних оцена 64% у 1м4, 

1м8, преко 79% у одељењу 4м2. 

Изостајање: Направљено је укупно 61005 изостанка, (60 по уч.), што је за 6608 

изостанака више него прошле године, 4475  је неоправданих, 56216 је оправданих. Највише 

изостанака по разредима направио је 2. разред 16168 или 54.6 по ученику, а најмање 4. 

разред 12018 или 76 по ученику. 

Средња оцена за све разреде је добар 3,07. 
 

 Педагошко-психолошка служба 
 31.1.2019.год. 

 

 

 

3.Анализа успех ученика завршних разреда у месецу јуну 

школске 2018./2019. 
 

У оквиру 3.(завршног) разреда су (3 одељења) и  4. разреда (7 одељења). Укупно 10 

одељења и укупно 213  ученика. (укупан број ученика у односу на генерацију од 2017/18. је 2 

ученика више). 

 Са позитивним успехом је 194 (91%) ученика завршило разред у јуну месецу.  

Структура постигнућа успеха ученика је следећа: 32 ученика је са одличним 

успехом, 58 ученика је са врло добрим успехом, 99 ученика је са добрим успехом, довољних 

ученика је 5.  

Укупан број ученика са недовољним успехом је 12 (5,1%), са 1 недовољном је 11 

ученика, са 2 недовољне је 1 ученик.  

Изузетан успех су постигли ученици у оквиру 7  одељења 3м4, 4м1, 4м6, 4м7, 4с1 и 

4ум у којима су сви ученици са позитивним успехом (100%). Најслабији успех има 4м2 где 

је 58% ученика са позитивним успехом. 

Изостајање: ученици завршних  разреда су направили укупно 28446 изостанака или 

133,5 изостанака по ученику, 26679 је оправданих, а 1767 неоправданих.  

Највише изостанака направило је одељење 4м7 у укупном збиру 3740 или 144 по 

ученику, а најмање изостанака је направило одељење 3м4 1632 или 82 по ученику. 

Средња оцена завршних одељења  је добар 3,34. Најбољу просечну оцену остварило 

је одељење 4ум 4,6, а најслабију 4м2 2,3 и 3с6 2,6.  
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Корелација са резултатима од претходне школске године:  
 

Ако ове резултате упоредимо са резултатима из  јуна 2017/18.запажамо разлике у  

следећим категоријама: 

 укупан општи успех ове године је за 3% слабији у односу на прошлу годину 91% 

ученика је са позитивним успехом у односу на 94% од прошле године. 

 ове године 5.1% ученика је упућено на полагање поправних испита,  прошле 6%. 

 одличних ученика је за 5 више у односу на прошлу годину, 8 ученика мање у 

категорији врло добрих ученика. Вишак ученика у односу на прошлу годину се прелио 

у категорију добрих и довољних ученика. 

 изостајање: у укупном збиру број изостанака у односу на прошлу школску годину 

изгледа овако: тада је било 21884 или 102 по ученику а ове године укупно 28446 

изостанака или 133,5 по ученику што је за 6542 изостанка више. У категорији 

оправданих било је 20320 а ове године 26679, и неоправданих изостанака има више 

1767 у односу на прошлогодишњих 1564. 

 Ове године немамо ниједног ученика који у јуну понавља разред, 12 ученика је упућено 

на поправни испит а 6 ученика или 2,82% је неоцењено. 

 

 Педагошко-психолошка служба 
 04.06.2019.године 

 

 

 

4. Анализа успеха на крају другог полугодишта – у јуну, 

незавршни разреди школске 2018/2019. 

 
Први разред 

 

На крају 2. полугодишта у јуну месецу у оквиру првог разреда имамо 12 

одељења и  333 ученика. Позитиван успех је остварило  287 ученика (86%), а 40 

ученика (12%) је са недовољним успехом.  Од тог броја са недовољним успехом 21 

ученик је са 1 недовољном, 13 ученика је са 2 недовољне. Дакле, на поправне или 

разредне  испите у августовском испитном року упућује се укупно 44 ученика ( 13%). 

Када се тај број подели на укупан број одељења произилази да у сваком одељењу има 

преко  (3,66) ученика за полагање.  

Укупан број одличних на нивоу 1. разреда  је 15, врло добрих 106, добрих 149, 

а довољних 17 ученика. 

Укупан број недовољних оцена на нивоу 1. разреда је 40 или 0,12 по ученику. 

 Успех ученика 1. разреда је  у односу на претходну школску годину је бољи за 

8%). 

Процентуално гледано у осталим одељењима успех ученика се креће од 57% са 

позитивним успехом у 1м4, до 100% у 1м1 и 1м7.  Највећи број ученика који се 

упућује на поправне исите је у 1м4-11 ученика. 

Укупан број ученика који понављају разред је 6 (1,80%) 

Изостајање: ученици 1. разреда су до краја 2. полугодишта  направили укупно 

32468 изостанака или  97,50  по ученику, неоправданих је 1670, оправданих 30798. 

Највише изостанака у укупном броју направило је одељење 1м4 (3578 изстанака у 

укупном збиру). Најмање изостанака је направило 1с1 1323 или 45 по ученику.. 
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Други разред 
 

На крају 2. полугодишта у јуну месецу у оквиру другог разреда имамо 11 

одељења и  293 ученика. Позитиван успех је остварило 224 ученика (76%), а 65 

ученика (22%) је са недовољним успехом.  Од тог броја са недовољним успехом 42 

ученика је са 1 недовољном, 20 ученика је са 2 недовољне. 

 Дакле, на поправне испите у августовском испитном року упућује се укупно 62 

ученика (21%). Када се тај број подели на укупан број одељења произилази да у 

сваком одељењу има по 5,63 ученика за полагање.  

Укупан број одличних на нивоу 2. разреда  је 24, врло добрих 72, добрих 121, а 

довољних 7 ученика. 

Успех ученика 2. разреда је  у односу на претходну школску годину је слабији 

за 6%. 

Укупан број недовољних оцена на нивоу 2. разреда је 65 или 0,22 по ученику. 

Процентуално гледано у осталим одељењима се успех ученика креће од 54% са 

позитивним успехом у 2м5 до 100% у 2ум, 2тк и 2м7. Највећи број ученика који се 

упућује на поправне исите је у 2м1и 2м5по 12 и 11 ученика.  

Укупан број ученика који понављају разред је 3 (1,02%) 

Изостајање: ученици 2. разреда су до краја 2. полугодишта  направили укупно 

33452 изостанака или  114 по ученику, неоправданих је 2283, оправданих 31165. 

Највише изостанака у укупном броју направило је одељење 2м4 (3683 

изстанака или 138 по ученику). Најмање изостанака има 2ум укупно 1224. 

 

Трећи разред 
 

На крају 2. полугодишта у јуну месецу у оквиру трећег незавршног разреда 

имамо 7 одељења и  171 ученика. Позитиван успех је остварило 138 ученика (81%), а 

31 ученик (18%) је са недовољним успехом.  Од тог броја са недовољним успехом 25 

ученика је са 1 недовољном, 6 ученика је са 2 недовољне.  

Дакле, на поправне испите у августовском испитном року упућује се укупно 31 

ученик.(18%). Када се тај број подели на укупан број одељења произилази да у сваком 

одељењу има по 4,42 ученика за полагање.  

Укупан број недовољних оцена на нивоу 3. разреда је 31 или 0,18 по ученику. 

Укупан број ученика који понављају разред је 1.(0,6%) 

 

Укупан број одличних на нивоу 3. разреда  је 21, врло добрих 51, добрих 59, а 

довољних 6 ученика. 

Процентуално гледано у осталим одељењима се успех ученика креће од 60% са 

позитивним успехом у 3м1 до 100% у 3с1 и 3ум. Највећи број ученика који се упућује 

на поправне испите је у 3м3 10 ученика. 

Највећи број одличних ученика је у 3ум (11). Најбољи успех  има одељење 3ум 

са 100 % ученика са позитивним успехом и највећим бројем одличних ученика. 

Изостајање: ученици 3. разреда су до краја 2. полугодишта  направили укупно 

16118 изостанака или  94 по ученику, неоправданих је 911, оправданих 15207. 

Највише изостанака у укупном збиру направило је одељење 3м2 (2601 

изстанака или 130 по ученику). Најмање изостанака има 3м7 укупно1415 или 56 по 

ученику. 
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Укупни подаци за незавршне разреде 
 

 

На крају 2. полугодишта у јуну месецу у оквиру незавршних разреда имамо 30 

одељења и  797 ученика. Позитиван успех је остварило 649 ученика (83%), а 136 

ученика (17%) је са недовољним успехом.  Од тог броја са недовољним успехом 98 

ученика је са 1 недовољном, 39 ученика је са 2 недовољне. Дакле, на поправне испите 

у августовском испитном року упућује се укупно 126 ученика.(7,36%).  

Процентуално гледано по разредима се успех ученика креће од 78% са 

позитивним успехом у 1. разреду (најслабији успех) до 85% у 3. разреду. Највећи број 

ученика који се упућује на поправне исите је у 2. Разреду (62 уч.), а најмање у 3. 

разреду 31 ученик. 

Укупан број недовољних оцена на нивоу незавршног  3. разреда је 136 или 0,17 

по ученику. 

 

Укупан број одличних је 60, врло добрих 229, добрих 329, а довољних 30 

ученика. 

Укупан број ученика који понављају разред је 10.(1,25 %), а 5 ученика има 

незадовољавајуће владање. Највећи број ученика који понављају разред је у оквиру 1. 

(6 ученика.) У односу на претходну  школску годину 2017/18 укупан успех 

незавршних одељења је ове године за 2 % бољи. Структура успеха је приближна 

подацима од прошле школске године.  

Најбољи успех  имају одељења 1м7, 1м1, 2м7, 2тк, 2ум, 3м7 и 3ум. 

 

 

Изостајање: ученици незавршних разреда су до краја 2. полугодишта  

направили укупно 82038 изостанака или  105 по ученику, неоправданих је 4864, 

оправданих 77170.(у односу на прошлу школску годину ове године је направљено 

значајно више  изостанака. 

Највише изостанака по разредима у укупном збиру направили су ученици 2., а 

најмање 3. разреда 

 

 Педагошко-психолошка служба 
 05.07.2019.године 
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5.Анализа успеха на крају школске 2018/2019. незавршни разреди и 

одељења 

 
У оквиру незавршних одељења 1., 2., и 3. разреда имамо 30 одељења и 797 ученика. Са 

позитивним  успехом је у јуну разред завршило 649 ученика или 83%. На поправне и 

разредне испите у августу  је било упућено 136 ученика (17%). Са 1 недовољном је било 88, а 

са 2 недовољне 39 ученика.  

Успех и структура успеха  након реализованих поправних и разредних испита су  

следећи: 

Са позитивним успехом је 781 ученик или 98%, а 16 ученика (2%) понавља или није 

завршило разред. Одличних ученика је 60, врло добрих 230, 406 добрих и 61 ученик са 

довољним успехом. 

Ученици незавршних одељења су направили 82034 изостанака или 103 по ученику. 

Завршни разреди и одељења 

На крају ове школске године имамо 10 одељења завршних разреда и 213 ученика. У 

јуну је 194 ученика завршило разред, 12 ућеника је било упућено на поправне испите и након 

августовског рока разред су завршили сви ученици.  

Структура успеха је следећа: одличних ученика је 32, врло добрих је 58, добрих 106, 

довољних 10. 

Изостајање: ученици завршних разреда су направили 28446 изостанака или 135 по 

ученику. 

 

Укупни подаци за све разреде 

 
На крају 2. полугодишта школске 2018/2019.год. имамо 40 одељења и 1010 ученика.(На 

почетку године је било уписано 1029). Позитиван успех је остварило 987 ученика или  97 %.  

Укупан број одличних је 92, врло добрих 288, добрих 512, а довољних 71ученик.  

Корелација са 2017/18. 

У односу на прошлу годину подаци у структури успеха су приближни по питању 

укупног % ученика који су завршили разред са позитивним успехом и броја одличних и 

довољних ученика. Запажа се озбиљније повећање броја ученика и одељења у односу на 

прошлу годину, као и повећање врло добрих и добрих ученика. Изостајање је ове године у 

порасту у свим категоријама (укупан број, по ученику, оправданих и неоправданих) 

У односу на прошлу годину незнатно  је смањен број ученика који понавља разред (16 

у односу на прошлогодишњих 20) 

 Изостајање: Направљено је укупно 110480 изостанака или 109 изостанака по ученику, 

6631 је неоправданих, 103849 је оправданих.  

 

  Педагог школе, Ивана Катанић 

  30.8.2019. године 
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IX РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 
а) Наставничко веће 

Активности / Теме 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације-

докази 

- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне седнице 

- Извештај о раду школе у школској 2017/18. 

годину 

- Формирање одељења и разреда 

- Именовање руководилаца стручних актива и 

разредних већа 

- Предлог Годишњег плана рада школе за 

2018/19. годину 

- Доношење одлуке о набавци и употреби уџбен. 

- Текућа питања 

Директор 

Помоћник 

директора 

Педагог 

13.9.2018. 

Записник 

- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне седнице 

- Извештај о прегледу педагошке документације 

- Организовање допунске и додатне наставе и 

ваннаставних активности 

- Анализа успеха, изостајања и дисциплине 

ученика у I класификационом периоду 

- Васпитно-дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Директор 

Педагог 

Помоћник 

директора 

Психолог 

15.11.2018. 

Записник 

- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне седнице 

- Нацрт плана уписа за школску 2019/2020. 

годину 

- Извештај о раду Тимова на нивоу школе 

- Организација прославе дана Светог Саве  

- Васпитно-дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Директор 

Педагог 

Руководиоц тима за 

организацију 

културних 

активности  

Психолог 

25.12.2018. 

Записник 

- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне 

- Анализа успеха, дисциплине и изостајања 

ученика у првом полугодишту 

- Васпитно – дисциплинске мере 

- Усвајање одлуке о организацији завршних и 

матурских испита 

- Извештај о стручном усавршавању наставника 

- Текућа питања 

Директор 

Педагог Помоћник 

директора 

Руководиоци 

стручних већа  

Психолог 

27.02.2019. 

Записник 

- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне 

- Извештај о реализацији Годишњег плана рада 

школе у првом полугодишту 

- Организација школских и осталих такмичења 

- Извештај о активностима Тимова у области 

самовредновања 

- Васпитно – дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Директор 

Педагог Помоћник 

директора 

Руководиоци 

стручних већа и 

Тимова за 

самовредновање 

Психолог 

27.03.2019. 

Записник 
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- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне 

- Анализа успеха, дисциплине и изостајања 

ученика на крају трећег тромесечја 

- Организација завршног испита 

- Информација о такмичењима 

- Васпитно – дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Директор 

Педагог Помоћник 

директора 

Руководиоци 

стручних већа  

Психолог 

24.04.2019. 

Записник 

- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне 

- Утврђивање успеха ученика завршних одељења 

3. и 4. Разреда 

- Проглашење ученика Генерације и доношење 

одлуке о додели посебних диплома за 

најуспешније ученике 

- Организација поправних и разредних испита 

- Организација завршних и матурских испита 

- Утврђивање календара рада за јун – јул 2019. 

године 

- Васпитно – дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Директор 

Педагог Помоћник 

директора 

Психолог 

04.06.2019. 

Записник 

- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне 

- Утврђивање успеха ученика од првог до трећег 

разреда (незавршни) 

- Организација разредних испита 

- Организација припремне наставе за поправне 

испите 

- Организација уписа ученика 

- Извештај о адаптацији ученика првог разреда у 

школској 2018/2019. години 

- Васпитно – дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Директор 

Педагог Помоћник 

директора 

Психолог 

25.06.2019. 

Записник 

- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне 

- Анализа успеха и владања ученика незавршних 

разреда у јуну 2019. године 

- Извештај са уписа ученика првог разреда 

- Календар рада за август 2019. године 

- Предлог нацрта годишњег плана рада за 

школску 2019/2020. годину 

- Текућа питања 

Директор 

Педагог Помоћник 

директора 

Психолог 

10.07.2019. 

Записник 

- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне 

- Календар рада за август 2019. године 

- Реализација разредних, поправних, завршних и 

матурских испита у августовском испитном 

року 

- Предлог нацрта Годишњег плана рада школе 

- Текућа питања 

Директор 

Педагог 

Руководиоц тима за 

организацију 

културних 

активности  

Психолог 

19.08.2019. 

Записник 

- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне 

Директор 

Педагог 
30.08.2019. 

Записник 
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- Анализа успеха ученика у школској 2018/2019. 

години 

- Усвајање распореда часова за школску 

2019/2020. годину 

- Формирање одељења и подела одељењских 

старешинстава 

- Предлог нацрта Годишњег плана рада школе 

- Организација прославе Дана школе 

- Текућа питања 

Руководиоц тима за 

организацију 

културних 

активности  

Психолог 

 

Програм рада одељењских већа 
а) Oдељењска већа I и II разреда 

Активности / Теме 
Носиоци 

активности 

Времереализације-

докази 

- Усвајање плана рада Одељенског већа 

- Утврђивање бројног стања ученика 

- Увајање плана рада одељенског старешине 

- Утврђивање орјентационог распореда писм. зад. 

- Васпитно-дисципл. мере 

Одељењске 

старешине 

13.9.2018. 

Записник 

- Реализација наставног плана и програма 

- Утврђивање успеха на крају првог клас. периода 

- Васпитно-дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Одељенске 

старешине 
13.11.2018. 

- Реализација плана и програма 

- Утврђивање успеха на крају полугодишта 

- Извештај о организацији школског такмичења 

- Похвале и васпитно-дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Одељењске 

старешине 

29.01.2019. 

Записник 

- Реализација наставног плана и програма 

- Анализа успеха на крају трећег тромесечја 

- Васпитно-дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Одељењске 

старешине 

23.4.2019. 

Записник 

- Анализа и утврђивање успеха на крају 2. 

полугодишта 

- Реализација наставног плана и програма 

- Похвале и награде ученика 

- Васпитно-дисциплинске мере 

- Текућа питања 

- Организација припремне наставе за полагање 

поправних и разредних испита 

Одељењске 

старешине 

24.6.2019. 

Записник 
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б)  Oдељењска већа III и IV разреда 

Активности / Теме 
Носиоци 

активности 

Времереализације-

докази 

- Усвајање плана рада Одељенског већа 

- Утврђивање бројног стања ученика 

- Усвајање плана рада одељенског старешине 

- Утврђивање орјентационог распореда писмених 

задатака 

- Васпитно-дисципл. мере 

- Текућа питања 

Одељењске 

старешине 

13.9.2018. 

Записник 

- Реализација наставног плана и програма 

- Утврђивање успеха на крају првог 

класификационог периода 

- Васпитно-дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Одељењске 

старешине 

13.11.2018. 

Записник 

- Реализација плана и програма 

- Утврђивање успеха на крају полугодишта 

- Информације о организацији школског 

такмичења 

- Похвале и васпитно-дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Одељењске 

старешине 

29.1.2019. 

Записник 

- Реализација наставног плана и програма 

- Анализа успеха на крају трећег тромесечја 

- Васпитно-дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Одељењске 

старешине 

23.4.2019. 

Записник 

- Анализа и утврђивање успеха на крају 2. 

полугодишта 

- Реализација наставног плана и програма 

- Похвале и награде ученика 

- Васпитно-дисциплинске мере 

- Текућа питања 

- Организација припремне наставе за полагање 

поправних и разредних испита 

Одељењске 

старешине 

24.6.2019. 

Записник 
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Извештај о радушколског педагога  

 
Школски педагог је у току првог полугодишта школске 2018/19. године реализовао следеће 

послове и задатке: 

 Израда сопственог годишњег и оперативних планова рада. 

 Документовање, анализа и извештавање руководства школе о годишњим и 

оперативним плановима рада наставника, стручних сарадника. 

 Документовање сертификата стручног усавршавања наставника. 

 Вршила преглед електронског дневника и давала запажања. 

 Учешће у изради појединих делова ГПР-а. 

 Учешће у изради појединих делова Школског програма. 

 Финализација и представљање Наставничком већу и Школском одбору Анализа 

успеха и владања ученика у току првог полугодишта. 

 Припремање и израда извештаја са анализом стања и предлогом мера за побољшање 

успеха и отклањање последица неуспеха. 

 Реализована посета на укупно 10 наставних часова дата повратна информација 

предметним наставницима о квалитету постигнутог часа.  

 Помоћ и подршка наставницима у интеракцији са ученицима који захтевају посебну 

пажњу. 

 Реализован је већи број индивидуалних саветодавних разговора са ученицима, нарочито са 

ученицима који имају већи број недовољних оцена и неоправданих изостанака. 

 Учешће у раду стручних тела школе одељењских већа, Наставничког већа и по потреби 

Школског одбора, Педагошког колегијума... 

 У сарадњи са психологом учешће у координирању састанцима одељенских старешина 

школе-по потреби. 

 Рад са родитељима ученика који показују неуспех. 

 Израда статистичког  листа за Краљево. 

 Израда разлике испита за ванредне ученике и за редовне. 

 Учешће на 3 стучна  скупа . 

 Учешће у раду удружења стручних сарадника на нивоу МО (АССМО). 

 Присуство и учешће у раду Ученичког парламента и Савета родитеља. 

 Припрема и организовање састанака и презентације за школске тимове за 

самовредновање. 

 Учешће у тиму за безбедност ученика. 

 Учешће у тиму за израду Годишњег плана рада школе. 

 Пружање подршке у организовању хуманитарног турнира у кошарци.  

 Сарадња са Канцеларијом за младе, Центром за социјални рад у Горњем Милановцу, 

са Школском управом, ОШ „Филип Филиповић“... 
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Извештај о радушколског психолога 

 
Школски психолог је у току првог полугодишта школске 2018/19. реализовао следеће 

послове и задатке: 

 Израда сопственог годишњег и оперативних планова рада 

 Учешће у изради појединих делова ГПР-а и Извештаја о раду школе  

 Помоћ у припремању наставника за полагање испита за лиценцу 

 Формирање одељења Iс1, Iс2, Iм5 i Iм8. 

 Попуњавање статистичких листова за Завод за статистику из Краљева 

 Прикупљање и слање документације за стипендије ученика 

 Посета Сајму књига са ученицима наше школе 

 Урађен Бодовник о стручном усавршавању у установи 

 Присуство на Гизовом семинару реформа средњег стручног образовања у Београду 

23. и 24.11.2018. 

 Присуство семинару Радионица о писању пројеката у Београду 14.12.2018. 

 Прегледање Електронских дневника и писање коментара, сугестија и корекција 

 Реализована посета на укупно 19 наставнa часa и дата повратна информација 

предметним наставницима о квалитету рада на часу 

 Обављени саветодавни разговори са већим бројем ученика који показују тешкоће у 

свакодневном функционисању (анксиозности, панични страхови, породични, 

партнерски проблеми...) 

 Обављени разговори и саветовања са већим бројем родитеља деце која показују 

тешкоће у свакодневном фунционисању или имају већи број недовољних оцена и 

неопрвданих изостанака 

 Учешће у раду стручних тела школе Одељењских већа, Наставничког већа и 

Педагошког колегијума 

 Сарадња са Интерресорном комисијом и писање извештаја 

 Организовање и реализовање сатанака са одељењским старешинама 

 Организовање и реализовање састанака са Тимом за превенцију насиља 

 Састанци са Тимом за инклузију 

 Одржана предавања на тему Адолесценција  

 Одржана предавања на тему Насиље, нивои и врсте 

 Одржана предавања на тему Стилови и технике успешног учења (сарадња са 

педагогом школе) 

 Урађена Социјална анкета (задати упитници, оцењени и написан извештај) 

 Обрада резултата са иницијалног тестирања из српског језика 

 Урађено тестирање (КОГ3) са ученицима који показују потешкоће у савладавању 

градива из појединих предмета и израда педагошких профила 

 Урађено тестирање (КОГ3 и КОН6), обављен разговор и дата повратна информација 

са ученицима завшних разреда, у склопу професионалне оријентације 

 Урађена социометријска анализа у одељењу IIм7 

 Сарадња са Центром за социјални рад (консултовање око наших ученика а њихових 

корисника) 

 Сарадња са ПУ Чачак и оранизовање предавања на тему Дрога и болести зависности 

 Учествовање у раду удружења психолога у Чачку 

 Учешће у раду удружења стручних сарадника на нивоу МО (АССМО) 

 Присуство и учешће у раду Ученичког парламента и Савета родитеља 
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X РАД СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 

Извештај о раду стручног већа српског језика и књижевности 
 

Стручно веће српског језика и књижевности броји седам чланова: 

Марина Давидовић, Маријана Грујовић, Бранка Дилпарић, Тамара Пантовић, Мирјана 

Благојевић Ђукић, Марија Топаовић и Марија Тодорић 

 

Активности / Теме 
Носиоци 

активности 

Време реализације-

докази 

- Конституисано  стручно веће 

- Распоређена задужења у оквиру  40-часовне радне 

недеље 

- Формиране секције и избор руководилаца 

- Направљен план о реализацији иницијалног 

тестирања 

чланови 

стручног већа 

8.9.2018. 

Записник са 
састанка Стручног већа српског језика и књижевности.docx

 

- Дат предлог за опремање наставним средствима 

- Извршена анализа резултата иницијалног теста 

- Усаглашени критерујуми оцењивања 

- Чланови већа упознати са темама са Педагошког 

колегијума од 3.10. 2017. 

чланови 

стручног већа 

16. 10. 2018. 

Записник са 
састанка Стручног већа српског језика и књижевност1.docx

 

- Извршена анализа рада стручног већа и секција 

- Направљен план предстојећих такмичења 

чланови 

стручног већа 

6. 11. 2018. 

Записник са 
састанка Стручног већа српског језика и књижевност2.docx

 

- Дат предлог за стручно усавршавање 

- Подељене обавезе око организације свечаности 

поводом Савиндана 

чланови 

стручног већа 

14. 12. 2018. 

Записник са 
састанка Стручног већа српског језика и књижевност3.docx

 

 

Током другог полугодишта организована су три састанка на којима су били присутни 

сви чланови стручног већа.  

На састанку од 6.3.2017. год. је анализиран рад стручног већа у току првог полугодишта 

и направљен план и распоред школских такмичења.  

26.4.2017. год. чланови стручног већа су анализирали резултате са општинских 

такмичења на којима су учествовали наши ученици. Чланови већа су разговарали о 

плановима, могућностима и идејама за реализацију угледних часова из српског језика и 

књижевности. Извршене су припреме за предстојећи матурски испит. 

Стручно веће је 6.7.2017. год. анализирало рад током другог полугодишта 2018/19. год.. 

Извршен је план поделе задужења за наредну школску годину и план поделе часова. Чланови 

већа су дали предлоге и идеје у вези са обележавањем Дана школе.  

 

 Руководилац стручног већа 

 Марија Тодорић 
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Извештај о раду Стручног већа друштвене групе предмета 
 

Чланови стручног већа друштвене групе предмета Машинско-саобраћајне школе у 

потпуности су испунили предвиђене планове и програме рада у школској 2018/2019 год. Од 

активности наших чланова током школске године издвајамо следеће: 

- Почетком септембра усвојили смо годишњи план рада и постигли договор о избору 

уџбеника, подели часова и осталих задужења у оквиру 40 – часовне радне недеље, 

предлозима за учешће у семинарима стручног усавршавања и избору и Председника актива  

у овој школској години, као и усаглашавање наставних планова и програма. 

- Наши чланови су учествовали у обележавању дана 114.год. Дана школе (7. 

Септембар) 

- Током септембра организовали смо ( Стана Димић) учешће наших ученика на Великој 

планинској трци, а поводом Дана пешачења на Овчар. 

- У октобру су чланови већа учествовали у организацији традиционалног испраћаја у 

пензију колега. 

- У новембру члан већа, вероучитељ Душан Арсенијевић је реализовао екскурзију, у 

трајању од два дана, и то посету светињама Црне Горе заједно са ученицима и запосленима 

школе. 

- Током децембра актив се састајао ради планирања и учешћа у разним хуманитарним 

акцијама, организације додатне и допунске наставе, као и анализе рада стручног већа. 

- Током децембра су планиране и еколошке акције („ Зелено двориште, наше зелено 

благо“), као и студијска путовања како индивидуална тако и колективна. 

- Током јануара и фебруара актив је састајао ради анализе рада у протеклом периоду и 

предвиђених обавеза на крају првог полугодишта, договора око учешћа у организацији 

Савиндана, као и предлога за семинаре за стручно усавршавање. Такође у фебруару је 

реализовано студијско путовање ( организатор наш члан Бојан Недељковић) у Истанбул у 

којем је учествовало 60. Колега. Том приликом је посећен велики број историјских 

знаменитости вишевековне византијске и турске престонице, уз успутну посету месту 

Орменио у Грчкој где се одиграла Маричка битка. Током овог периода чланови актива 

учествују у припремама за обележавање Дана уставности (15. Фебруар). 

- У марту, априлу и мају су чланови актива имали су  активности и ван наше установе 

кроз организовање предавања ( Филозоф Бојан Недељковић више предавања на тему из 

филозофије „ О мудрости и срећи“ Културни центар Горњи Милановац 25.3.2019, Дом 

културе на Руднику 26.3.2019.; Јелена Швабић, филозоф, организацију и реализацију 

угледних и огледних часова у другим установама у којима је запослена). Такође, Историјска 

секција наше школе ( Живорад Капларевић, Драгана Дробац) поред традиционалног „Квиза 

знања“ у оквиру Светосавске свечаности, у овом периоду реализују јавни час „ Холкауст 

словенских народа“ 15.05.2019; Еколошка секција ( Стана Димић, наставник географије) 

реализује планиране пројекте кроз изложбу радова ученика Јована Цвијића, потом 

организована пешачења на Овчар и Каблар поводом „ Светског дана чистог ваздуха“, акције 

чишћења школског дворишта и сађења дрвећа, као и  чишћење дивљих депонија са 

ученицима. Натавник психологије,  Снежана Зимоњић, кроз Форум уметничких одељења 

учествује у многобројним изложбама на школском холу на различите теме ( „Емоционална 

интелигенција“, „ Превазилажење конфликата“, „ Занимљивости са часова психологије“, 

„Утицај алкохола на возачку делатност“, „Темперамент“). Изложбе су реализоване од 

октобра до маја месеца. Наставник социологије Марија Радојичић са ученицима посећује 
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неколико предавања на тему друштва и друштвених проблема у Дому културе Чачак, са још 

неколико колега испред установе учествује на конференцији „ Образовање за будућност“ у 

РЦ Чачак, организује и реализује неколико радионица „ Каријерно вођење и саветовање“ са 

ученицима по дуалном програму образовања. 

- У марту и априлу чланови актива међусобно посећују часове, учествују у 

обележавању Дана воде (22.март) и Дана планете земље (22.април). 

- У мају месецу актив  је ангажован у раду и помоћи ученицима са слабијим оценама, 

учествује у Матурској вечери завршних разреда, као и организацији дводневног студијког 

путовања „ Кроз исочну Србију“. Такође, актив је учествовао задње недеље маја и прве  јуна 

(20. запослених МСШ, организатор члан актива Бојан Недељковић) на Радничким спортским 

играма Чачка ( треће по реду), где су наше екипе имале запажене резултате у кошарци, 

фудбалу, шаху и пикаду. 

- У јуну месецу је реализована студијска екскурзија „ Кроз источну Србију“ у којој су 

учествовали чланови актива. Том приликом смо постили Зајечар, Неготин, као и Видин у 

Бугарској. На том путовању смо посетили Техничку школу у Зајечару ( а која има и неке 

образовне профиле као и наша школа)  и разменили искуства о раду са колегама. 

- Јун и јул месец карактерише неколико састанака стручног већа ради анализе рада на 

крају другог полугодишта, анализе успеха ученика из друштвене групе предмета, као и 

предлога поделе часова за наредну школску 2019/2020. годину. 

- Током целе школске 2018/2019. године чланови стручног већа су присуствовали 

многобројним семинарима стручног усавршавања како оним организованим у самој 

установи тако и ван ње: 

- Снежана Зимоњић, психологија: „Активно учење“( 2.дана) 16.бодова;  „Супервизија“ 

8.бодова; „ Изборни предмети“(електронски семинар) 8.бодова. 

- Стана Димић,географија: „Активно учење“, „ Родна равноправност у локалној 

заједници“, „Актив географа“; стручни скуп „Помоћ у остваривању васпитно образовног 

рада“; „Све боје Мексика“ презентација мексичке кухиње и уметности кроз историју; 

„Северна Кореја“ искуство, путопис, предавање. 

- Душан Арсенијевић, веронаука: „ Равноправност полова“ РЦ Чачак 

- Драгана Дробац, историја: „Активно учење“ основни и виши ниво;  „ Мој час за 

21.век“ 

- Марија Радојичић, социологија и Устав и права грађана: „Активно учење“16.бодова; 

„Мој час за 21. Век“ 8.бодова; конференција „Образовање за будућност“ РЦ Чачак 

- Бојан Недељковић, филозофија: „Активно учење“ основни и виши ниво 24.бода;  „Мој 

час за 21. Век“ 8.бодова; 

Током школске године чланови стручног већа су учествовали у активностима 

хуманитарног карактера како у установи тако и ван ње. 

 Руководилац стручног већа 

 Марија Радојичић 
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Извештај о раду Стручног већа физичког васпитања 
 

Активности / Теме 
Носиоциактивно

сти 

Времереализације-

докази 

Избор председника актива 

Договор о кућном реду и правилима 

понашања у сали за физичко васпитање и 

свлачионицама са директором школе 

Договор о набавци опреме и реквизита 

План рада секција и међушколских 

такмичења 

Разно 

чланови стручног 

већа 
3.9.2018. 

Записник 

Подела вођства екипа на међушколским 

такмичењима 

План набавке опреме и реквизита 

Предлози за унапређење наставе  

Текућа питања 

чланови стручног 

већа 
1.10.2018. 

Записник 

Анализа рада у претходном периоду 

Извештаји са такмичења у стоном тенису, 

фудбалу и рукомету 

чланови стручног 

већа 
30.1.2019. 

Записник 

 

Општинско такмичење у стоном тенису је одржано 10.10.2018. године у Чачанској 

Гимназији а екипу је предводио професор Милош Ковачевић.Мушку екипу су чинилиНикола 

Радојевић (1С2) и Немања Басарић (2М7) а у женској конкуренцији смо имали само једну 

такмичарку Милицу Проковић (1С1). Мушка екипа је у финалу изгубила од екипе Гимназије 

са 2-0 у сетовима док је Милица Проковић у појединачној конкуренцији изгубила у првом 

колу. 

Општинско такмичење у рукомету за ученице је одржано 23.11.2018. године у плавој 

хали у Атеници а екипу је предводио професор Вук Шишовић. Наша екипа је поражена у 

првом колу од Економске школе резултатом 5-4. 

Општинско такмичење у рукомету за ученике је одржано 23.1.2019. године у плавој 

хали у Атеници а екипу је предводио професор Вук Шишовић. Наша екипа је изгубила у 

првом колу од Медицинске школе после извођења седмерацарезултатом 7-6 (5-5 у 

регуларном делу). 

Општинско такмичење у фудбалу за ученике је одржано 24.10.2018. године у плавој 

хали у Атеници а вођа тима је био професор Милош Ковачевић. Наша екипа је освојила прво 

место победивши у полуфиналу Гимназију а у финалу Медицинску школе резултатом 4-1 и 

тако се пласирала даље на окружно такмичење. 

Окружно такмичење у фудбалу за ученике је одржано 2.11.2018. године у плавој хали 

у Атеници. У полуфиналу је наша екипа победила екипу из Горње Милановца док је у 

финалуизгубила од екипе из Лучана резултатом 3-2.Екипа је била у следећем саставу: Белић 

Немања (3М3), Ћирковић Александар (2С1), Боришић Немања (3С1), Тубић Филип (3С1), 

Дилпарић Алекса (3М7), Милошевић Алекса (3М7), Крунић Милан (3М7), Луковић Његош 

(1М5), Петровић Алекса (3М1)  Драмићанин Јован (3С6). 

 

 Руководилац стручног већа 

 Вук Шишовић 
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Извештај о раду Стручног већа страних језика 
 

Активности / Теме 
Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

- Договорено је да се састанци Стручног већа 

одржавају сваког месеца. 

- Чланови Стручног већа би у свим одељењима првог 

разреда требало да тестирају ученике, а резултате 

иницијалног теста доставе Педагошко психолошкој 

служби. Ученици ће у овој школској години 

користити следеће уџбенике: Improving English 

I,II,III IV Завод за уџбенике и наст средства 

- Уједначен је и критеријум оцењивања. 

Р
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ч
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о
в
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 с
тр

у
ч
н

о
г 

в
ећ

а
 Септембар 

- На састанку Актива професора Енглеског језика 

одржаног овог месеца, договорен је распоред 

контролних и писаних задатака који ће професори 

доставити ППС. Указано је на неопходност 

одржавања допунске наставе у одељењима у којима 

ученици не могу да савладају програм на редовним 

часовима. Изнето је и запажање о малом броју 

семинара за професоре енглеског језика на 

територији града. 

Октобар 

- Стручно веће професора страних језика је на 

састанку одржаном овог месеца донело одлуку о 

коришћењу уџбеника   Tech Talk и Technology, јер 

су се показали као одличан извор стручних 

текстова, поред интернета где и проналазимо већи 

део потребне литературе и материјала. 
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а
 

Новембар 

- На састанку одржаном овог месеца, професори 

енглеског језика су изнели своја запажања о 

релативно слабом успеху ученика првог разреда и 

предлозили мере за побољшање истог допунска 

настава. План и програм је реализован уз мања 

одступања. 

Децембар 

- После одржаног првог писменог задатка у свим 

разредима, дискутовало се о резултатима и 

одржаним часовима допунске наставе. Потврда 

усаглашених критеријума за закључивање оцена на 

крају првог полугод. 

- Договор о одржавању школског такмичења из 

енглеског језика. 

- Састављање теста за такмичење и утврђивање 

датума 8.03.2019. школско такмичење 

-Одржано школско и окружно такмичење у 

Економској школи. Нашу школу представљало је 

пет ученика: Павле Максимовић, Бојан Лазаревић, 

Растко Лаушевић, Богдан Ненадић и Михаило 

Ћерамилац и заузели су 4. Место од преко 120 

учесника из Моравичког Округа. 

- интензивнија допунска настава у циљу 

побољшања успеха ученика. 

 

 

 

 

Јануар Фебруар 

 

 

 

 

 

 

Mарт Април 
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- Усаглашавање критеријума оцењивања са 35-

50% за позитивну оцену на писменим 

проверама и познавањем синтаксе, примене 

лексике, превода и конверзације за позитивну 

оцену на усменом док самосталне презентације 

и дискурс представљају основ за одличну 

оцену на усменом. 

- Договор око комисија за разредне, поправне 

испите. 

 

 

 

 

Мај, Јун 

 

 Руководилац стручног већа 

 Радица Краиновић 

 

Извештај о раду Стручног већа природних наука 
 

Активности / Теме 
Носиоци 

реализације 
Време реализације 

- На првом састанку одржаном 31.08.2018.године  

за председника актива изабран je Драган 

Јовићевић ; 

- Усвајање плана рада Стручног већа за школску 

2018.-2019.годину; 

- подељени распореди часова по предметним 

наставницима 
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Август 

31.8.2018. 

- одржан други састанак Актива где су попуњене  

40 часовне радне недеље за предметне 

наставнике 

Септембар 

13.9.2018. 

- евидентиран број ученика за допунску наставу; 

- предлози мера за побољшање успеха ученика 

из појединих предмета 

Децембар 

21.12.2018. 

- анaлизa рaдa у првoм пoлугoдишту 

- текућа питања (мере за побољшање успеха 

ученика) 

- сумирани остварени резултати по предметима 

на крају првог полугодишта. 

Јануар 

28.01.2019. 

- анализа успеха и владања ученика на крају 

првог класификационог периода и донешене 

мере за побољшање успеха. 

Фебруар 

21.02.2019. 

- реализација плана допунских часова,  

- поднесен извештај са сајма аутомобила коме су 

чланови Актива присуствовали.  

- извештавање о посећеним обукама и 

семинарима. 

Април 

25.04.2019. 

- Анализа рада актива природних наука, 

оствареног и неоствареног у току  школске 

2018/2019.  

- Припрема плана рада Стручног већа за 

2019/2020. 

Јун 

24.06.2019. 

 Руководилац стручног већа 

 Драган Јовићевић 
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Извештај о раду Стручног већа математике 

 

Активности / Теме 
Носиоци 

активности 

Времереализације-

докази 

-Усвајање плана рада Стручног већа за школску 

2018.-2019. Годину 

-Набавка потребног материјала 

-Подела задужења у оквиру 40-о часовне радне 

недеље 

-Извештај предметних наставника о реализацији и 

резултатима иницијалног теста 

-Стручно 

веће 

7.9.2018. 

25.9.2018. 

Записник 

-Распоред писмених задатака, контролних 

задатака и тестова провере знања 

-Организација допунске и додатне наставе 

-Стручно 

веће 

09.10.2018. 

Записник 

-Анализа успеха на крају првог тромесечја 

-Извештај предметних наставника о реализацији 

плана и програма наставе 

-Критеријуми оцењивања 

-Стручно 

веће 

27.11.2018. 

Записник 

-Планирање и организација одласка на семинаре 
-Стручно 

веће 

25.12.2018. 

Записник 

-Анализа успеха на крају првог полугодишта 

-Извештај предметних наставника о реализацији 

плана и програма наставе 

-Распоред писмених задатака, контролних 

задатака и тестова провере знања 

-Одржавање допунске наставе 

Стручно 

веће 
22.2.2019. 

-Мере за унапређење наставе 

-Припрема школског такмичења и реализација 

Стручно 

веће 
8.3.2019. 

-Анализа успеха на крају трећег тромесечја Стручно 

веће 

Састанак одржан 

19.4.2019. године 

Састанак одржан 

25.4.2019. године 

-Избор комисије за матурски и поправни испит 

-Анализа реализације допунске и додатне наставе. 

Стручно 

веће 

Састанак одржан 

16.5.2019. године 

Састанак одржан 

29.5.2019. године 

-Анализа реализације плана и програма  

- Анализа успеха на крају другог полугодишта 

-Припреме и рализација поправног испита 

-Прегледање тестова из математике на завршном 

испиту у ОШ 

-Предлог поделе фонда часова 

на наставнике 

Стручно 

веће 

Састанак одржан 

24.6.2019. године 

 
 Руководилац стручног већа 

 Добросав Капларевић 
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Извештај о раду Стручног већа машинске струке и информатике 
 

Време 

реализације 
Активности / Теме 

Време 

реализациј

е-докази 

Носиоци 

активности 

Септембар 

 планирање наставног градива и предлог избора 

уџбеника за наставне предмете 

 утврђивање четрдесеточасовне радне недеље 

наставника 

Наставничко 

веће од 

13.09.2018. 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Октобар 

 посета “Сајму књига” у Београду 

 стручно усавршавање наставника машинске струке и 

информатике 

Реализовано 

21 и 

27.10.2018. 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Новембар 

 опремање кабинета 

 набавка стручне литературе и наставних учила 

 анализа могућности упис нових образовних профила 

за школску 2019/2020 годину 

Реализовано 

током 

новембра 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Децембар 

 предлог плана уписа за школску 2019/2020 годину 

 план за требовање опреме и материјално техничких 

средстава за школску 2019 годину 

Наставничко 

веће 

25.12.2018. 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Јануар 
 стручно усавршавање наставника машинске струке и 

информатике 

По пријави 

наставника 

читаве године. 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Фебруар 
 анализа реализације наставног плана и програма у 

првом полугодишту школске 2018/2019 године 

Одељенска 

већа 

29.1.2019. 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Март  школско такмичење ученика машинске струке 
Реализовано 

15.03.2019. 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Април 

 организација матурских и завршних испита за 

завршне разреде 

 стручно усавршавање наставника машинске струке и 

информатике 

Реализовано 

мај- јун 2019. 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Мај 

 посета Сајму технике у Београду, са ученицима 

 реализација блок наставе за ученике завршних 

разреда 

Реализовано 

24.05.2019. 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Јун-Јул 

 прелиминарна подела часова на наставнике 

 анализа реализације наставног плана и програма у 

другом полугодишту школске  

 извештај са уписа за школску 2019/2020 годину 

Реализовано 

9.јула 2019. 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Август 

 оцена рада стручног већа за протеклу школску 

годину 

 план рада стручног већа за наредну школску годину 

 подела часова на наставнике 

 предлог за избор руководиоца стручног већа 

Реализовано 

29.08.2019. 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

 

 Стручно веће машинске струке 

 Драган Михаиловић 
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Извештај о раду Стручног већа практичне наставе 

 
У првом полугодишту школске 2018/19. године актив праттичне наставе бавио се 

пословима око почетка нове школске године у смислу поделе ученика по групама и месту 

извођења практичне наставе (са посебним освртом за ученике који уче по дуалном 

системом). Доношење планова рада, припрема алата материјала и других средстава за 

реализацију наставе. 

На међународном фестивалу науке „Тесла фест“ који је одржан у Новом Саду од 12-15 

октобра 2018. године, наша  школа наступила је први пут са експонатима који су израђени у 

школској радионици, и то: Нумеричка ЦНЦ глодалица, и ортопедска анатомска столица. 

За изложене експонате наша школа је добила велике похвале и признања, као што су: 

Златна плакета од држава Португалија, Индија и специјална плакета од Руске федерације.  

Наша шкопла и ове године је учествовала на међународном сајму књига и учила у 

октобру 2018.године,у сарадњи са РЦ за стручно усавршавање наставника Чачак. На 

поменутом сајму  наша школа је представила са више експоната који се производе у 

школској радионици у оквиру образовног профила Бравар-заваривач који се школује у нашој 

школи у оквиру тзв дуалног образовања, и овом преиликом  постигла велику запаженост на 

поменутом сајму.  

Школско такмичење ученика машинске струке, одржано је 15.03.2019. године за 

образовне профиле трећег и четвртог степена. 

 Такмичења су изводена из следећих области:  

 *четврти степен:  

 -компјутерска графика 2Д  

 -статика  

 -компјутерско управљање  

 -моделирање  

 -програмирање робота и  

  *трећи степен:  

 -аутомеханичари  

 -аутолимари 

 -бравари  

 -омо стругари  

 -омо глодачи 

Учешће је узело око 50 ученика трећег и четвртог степена. 

 Постигнути су следећи резултати: 

            Аутомеханичари: 

 1. Пртењак Марко, 

 2. Василијевић Ђорђе, 

 3. Милутиновић Милан. 

  Аутолимар: 

 1. Газдић Немања, 

 2. Тинтор Милан, 

 3. Јеремић Огњен.  

 Бравар: 

  1. Милић Данко,  

 2. Госпавић Радивоје, 

 3. Божанић Лазар . 

 ОМО-стругар: 

 1. Ђокић Лазар,  

 2. Радосављевић Ненад,  

 3.  Андрић Стефан. 

 ОМО-глодач: 
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 1. Зечевић Матеја, 

 2. Милинковић Давид, 

 3. Јанковић Лазар  

По два првопласирана ученика из занимања аутомеханичар и бравар, пласирали су се 

на регионално такмичење машинских школа, а по један првопласирани ОМО стругар и 

глодач, пласирали су се на Републичко такмичење машинских школа Србије.  

У месецу априлу, тачније 12.04.2019. године наша школа била је домаћин регионалног 

такмичења (запад) машинских школа у образовним профилима: аутомеханичар и бравар. на 

коме је учествовало 10 школа са укупно 21 такмичаром.  

У занимању аутомеханичар, прво место је заузео ученик наше школе Пртењак Марко, 

док је Василијевић Ђорђе био трећи, чиме су се пласирали даље на Републичко такмичење. 

У занимању бравар, Милић Данко заузео је  шесто место, а Госпавић Радивоје, 

дванаесто место, што није било довољно за пласман на Републичко такичење. 

У месецу мају, тачније 10 и 11. 05. 2019. године домаћин 26-тог Републичког 

такмичења машинских школа Србије, била је машинска школа у Новом Саду. 

Тако су на овогодишњем Републичком такмичењу, ученици наше школе постигли 

следеће резултате: ОМО стругар  - Ђокић Лазар, освојио је друго место од укупно 15. 

такмичара, а  Зечевић Матеја у категорији ОМО глодач, освојио је такође друго место у 

конкуренцији од 13 такмичара. 

У образовном профилу аутомеханичар ученици, Пртењак Марко и Василијевић Ђорђе, 

заузели су 14 и 17 место у конкуренцији 21 ученика. 

У укупном пласману екипно Машинско саобраћајна школа из Чачка у конкуренцији 15 

средњих машинских школа, заузела је запажено место.  

Било је доста активности које су спровођење у школској радионици у смислу израде 

разних производа за потребе опремања учионица кабинета и осталих школских простора. 

Што се тиче даљих активности у вези рада овог актива као и школске радионице, важно 

је напоменути да смо и ове године имали добру сарадњу са одређеним привредним 

субјектима у нашем граду, ту се пре свега мисли на реализовање практичне наставе за наше 

ученике у појединим приватним и друштвеним предузећима, односно сервисима. 

Успешно су спроведене све активности око припреме и спровођења матурских, испита 

за ученике 4, степена (машински техничар за репаратуру), односно завршних испита за 

ученике 3 степена. 

Настављена је и даље сарадња са Факултетом техничких наука из Чачка., као и ВШТСС 

из Чачка. Тако су и ове школске године студенти ове две високошколске установе  (треће 

године професори технике и информатике, одностно студенти производног машинства) 

изводили практичну наставу у нашој школској радионици, што је успешно реализовано. 

У школској 2018/19.  години, укупно је одржано 5 састанка актива практичне наставе. 

Актив практичне наставе чине следећи чланови:  

      Драгиша Петковић - организатор практичне наставе, 

      Милован Филиповић, наставник - прдседник актива, 

      Сретен Вујовић, наставник практичне наставе, 

     Драган Чкоњевић, 

      Мићо Зечевић, 

      Драгиша Теофиловић,    

      Томо Арсенијевић,        

    Драган Дилпарић,          

     Радослав Ивановић,       

      Славољуб Топаловић,        

      Мила Гавриловић,             

     Братислав Петковић,         

 18.06.2019.године  Актив практичне наставе 

 У Чачку Милован Филиповић  
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Извештај о раду Стручног већа саобраћајне струке 

 

Активности / Теме 
Носиоциакти

вности 

Времереализације-докази 

-Oрганизацијапрактичненаставе 

по већутврђенојрасподеличасовананаставнике 

-Oрганизацијанаставе у блоку 

-Набавкаопреме иматеријалазапрактичнунаставу 

-Организацијатеоријскогделанаставе у блоку-

обукавожње 

-Формирањекомисијазаполагањетеоријског и 

практичногделаиспитавожње 

-Организација и полагањатеоријскогиспита у 

оквирунаставе у блокуобукавожње 

 

Организатор 

практичне 

наставе 

 

 

-Распоред блок наставе на 

огласној табли 

 

-Одржани планирани блокови 

и полагања теоријског испита 

(ел.дневник,записници са 

полагања) 

-Организацијанаставе у блоку 

-Организацијаполагања теоријских и практичних 

испита испита у оквиру обуке вожње 

Организатор 

практичне 

наставе 

 

Одржани планирани блокови 

(ел.дневник рада) 

-Записници са полагања 

теоријских и практичних исп 

-Анализарада у практичнојнастави у 

првомтромесечју 

- Анализаопремљеностикабинетаза практичну 

наставу 

-Организација обуке вожње, полагања теоријских 

и практичних испита испита у оквиру обуке  

 

Организатор 

практичне 

наставе 

 

 

 

-Записници са полагања 

теоријских и практичних 

испита 

-Организација обуке вожње, полагања теоријских 

и практичних испита испита у оквиру обуке 

 -Анализа рада стручног већа практичне наставе у 

саобраћају 

 

Организатор 

практичне 

наставе 

-Записници са полагања 

теоријских и практичних 

испита 

-Организација обуке вожње, полагања теоријских 

и практичних испита испита у оквиру обуке 

-Договор стручног већа о организацији школског 

такмичења ученика у саобраћају 

-Анализа у практичној настави у другом 

полугодишту 

Организатор 

практичне 

наставе 

-Записници са састанка 

иполагања теоријских и 

практичних испита 

- Организација блок наставе из Прве помоћи за 

одељење 2с6 

- Организација и припрема школског такмичења 

- Припрема и учешће ученика за Републичко 

такмичење (Врање) 

- Организација посете Сајму аутомобила у 

Београду 

- Остварен увид у реализацију практичног дела 

обуке вожње у овом периоду 

- Организација и учешће на тeоријском и 

практичном делу испита из обуке вожње 

- Подела тема и задатака ученицима за матурски 

и завршни испит 

О
р
га

н
и

за
то

р
 

п
р
ак

ти
ч
н

е 

н
ас

та
в
е 

-Одржани планирани блокови и 

полагања теоријског и 

практичног испита 

(видети дневнике рада) 

 

 

Одржани планирани блокови 

(видети дневнике рада) 

 

 

-Записници са састанака са 

инструкторима обуке вожње 

 

-Организација блок наставе за   одељења 4с1 и 4с2 

из области моторно возило 

- Остварен увид у реализацију практичног дела 

обуке вожње у овом периоду 

Организатор 

практичне 

наставе 

-Одржани планирани блокови и 

полагања теоријског и 

практичног испита 

(видети дневнике рада) 
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- Организација и учешће на таоријском и 

практичном делу испита из обуке вожње 

- Организација блок наставе за одељења 2с1 и 2с2 

из области познавања саобраћајних прописа и 

прве помоћи 

- Организација теоријског дела испита из обуке 

вожње за горе поменута одељења 

- Организација блок наставе за одељења 3с1 и 3с2 

из предмета Путеви и улице 

- Учешће у реализацији матурских и завршних 

испита 

- Анализирана реализација практичне и теоријске 

наставе 

- Анализиран рад у практичној настави за текућу 

школску годину 

- Учествовао у предлогу поделе часова за 

наставнике у практичној настави 

Организатор 

практичне 

наставе 
 

-Одржани планирани блокови и 

полагања теоријског и 

практичног испита 

(видети дневнике рада) 

 

Записници са матурских и 

завршних испита 

- Реализација поправних, матурских и завршних 

испита 

- Анализа рада у практичној настави и предлог 

мера за промене ради побољшања у настави 

- Анализа потребног броја инструктора обуке 

вожње за наредну школску годину 

Организатор 

практичне 

наставе 

 

Записници са поправих, 

матурских и завршних испита 

 

Записник са састанка са 

инструкторима обуке вожње 

 
 Стручно веће саобраћајне струке 

 Ненад Радојичић 

 

 

 

Извештај о раду Стручног већа мехатронике 

 

Активности / Теме Носиоци активности 
Време реализације 

Доказ 

 Распоређена задужења у оквиру  40 

часовне радне недеље 

 Направљен план блок наставе и окачен 

на огласној плочи у наставничкој 

канцеларији 

 Опремљенјош једaн кабинета за 

извођење вежби из стручних предмета. 

 Чланови стручног већа 

 Чланови стручног већа 

 Предраг Стевановић, 

Никола Бошковић, домари 

 13.9.2018.год. 

 Записник 

 Урађена статистика рада у одељењима 

техничар мехатронике на крају првог 

класификационог периода  

 Ученици другог разреда обавили 

праксу из електромашинске припреме у 

лабораторији на Техничком факултету 

у Чачку у трајању од једног дана 

 Реализован тренингу из медијске 

писмености у оквиру пројекта 

"Реформа средњег стручног 

образовања" у организацији ГИЗ-а  

 Чланови стручног већа 

 Никола Бошковић 

 Зорица Јовановић 

 Милена Полић  

 Ученици 2М7 Александра 

Ружић и  Ненад Попов 

 20.11.2018.год 

 Записник 

 16.11.-19.11. 

2018.год 

 Уверење о 

савладаној обуци 
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 Урађена статистика рада у одељењима 

техничар мехатронике на крају првог 

полугодишта и дати предлози за 

побољшање успеха. 

 Реализовани семинари : 

-Активно учење / настава 1.базични  ниво  од 

19.10. до 21.10. 2018.год . 

-Активно учење / настава 2.напредни ниво од 

30.11. до 01.12. 2018.год . 

-Вештине знања и технике за превенцију и 

смањење родно заснованог насилничког и 

дискриминаторног понашања у школској 

средини од 29.10. -31.10.2018.год. 

 Пријава на конкурс  

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ СРЕДЊИХ 

СТРУЧНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

НАШЕ УСПЕШНЕ ПРИЧЕ 

ПЛАТФОРМА ЕВРОПСКЕ ТРЕНИНГ 

ФОНДАЦИЈЕ 

 Чланови стручног већа 

 Драгана Оцокољић и 

Слава  Јозовић 

 Марија Мијаиловић и 

Драгана Оцокољић 

 30.1.2019.год. 

 Записник 

 Уверење о 

савладаној обуци 

 29.1.2019.год. 

 Ученици трећег разреда су обишли 

производно монтажне погоне 

"Staxtehnologies" Чачак  и "Дринско-

лимске хидроелектране", 

хидроелектрану "Овчар Бања"  

 Слава  Јозовић  

 Драгана Оцокољић 

 Предраг Стевановић,  

 Март , април 

 Записник 

 Урађена статистика рада у 

одељењима техничар мехатронике на 

крају трећег класификационог 

периода. 

 Чланови стручног 

већа 
 23.4.2019. год. 

 Ученици Милошевић Лазар, 

Павловић Лазар, Степановић 

Михаило и Томашевић Никола. 

учествовали на републичком 

такмичењу из лего роботике  

 Ученици(4.м7) Станко Пантелић и 

Милош Милутиновић освојили треће 

место  на  ревијалном Републичком 

такмичење из мехатронике у 

машинској школи у Панчеву.   

 Дилпарић Александар и 

Драган Јовићевић 

 

 Драгана Оцокољић 

 9.-10. 5. 2019. 

год. 

 16.5. 2019.год. 

Медаље, 

дипломе и 

захвалница 

 

 Одржан је  први састанак техничара 

мехатронике средњих стручних 

школа . 

 На основу пројекта Предрага 

Стевановића 

купљена MekLAB станица 

 Чланови стручног већа  

 Предраг Стевановић 

 26.6.2019. год. 

 Записник 

 
 Руководилац актива 

 Драгана Оцокољић 
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Извештај о раду Стручног већа уметности 

Активности / Теме Носиоци активности 
Време реализације-

докази 

 - Конституисан је актив и утврђeн број чланова Стручног већа 

- Ученици УМ одељења су учествовали у програму поводом прославе дана школе 

- Усвојен план рада Стручног већа за школску 17/18 

- Професори информисани о роковима и начину предају наставних  планова 

- Утврђен  распоред  блок наставе из цртања и сликања и вајања 

-  Предати спискови за набавку материјала и опреме 

-  Радни простор је сређен и прилагођен извођењу наставе 

-  Потврђен је договор о сарадњи са Народним музејом и са УГ Надежда Петровић 

- Усвојен предлог о начину формирања документације ђачке галерије 

  -Конкурс за ликовну колонију ученика основних школа“Осмаци Надежди и Рисиму“ 

 -Конкурс за изложбу радова професора 

 –„ Неке птице никад не полете „агенција Чворак, проф. Зорана Д. Перуничић,  
ученици друге и треће године УМ. 
 – Посета делегација кинеских уметника и Центра за визуелна истраживања „ Круг “ 
 – Учешће ученика на Меморијалу Надежде Петровић, ученице другог разреда УМ 
су волонтирале. 

Чланови стручног већа 

уметности 

Септембар 

06. 9. 2018. 

Записник  

- Формирање комисије и одбора за раеализацију матурског испита 

- Планирање угледних и огледних часова 

- Организација полагања испита ученика, рад у комисијама 

- Одржавање састанка стручног већа уметности и прављење плана и распореда по 

наставницима за презентацију УМ у основним школама на територији Чачка и околиним 

градовима 

- Промотивне активности школе,сајт школе 

- Учествовање на колонији  у Мрчајевцима 

- 22 – 26. 10. 2018. блок настава из Цртања и сликања за II разред. 
-Конкурс за учешће на ликовној колонији „ Осмаци Надежди и Рисиму“, послати свим 

основним школама у Моравичком округа 

–  Конзервација слика и рамова за Галерију Надежда Петровић, проф. ЗоранаПеруничић и 

ученици друге године УМ. 

–Учешће на Бијеналу графике, проф. Снежана Добросављевић, ученици треће  

Чланови стручног већа 

уметности 

Октобар, 

09.10. 2018. 

Записник 
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 – Акција чишћења мурала  на Дому културе 

 – Прилог на ТВ Галаксији о чишћењу мурала на Дому културе 

 – Излет ученика УМ одељења : Београд, посета Народном музеју и Октобарском салону 

- Посета Сајму књига у Београду  

  -План  и распоред  за презентацију уметничке школе у основним школама на територији 

општине Чачак  и околине, и организације припремне наставе 

Блок настава из Цртања и сликања за IIIум одљење у периоду од 26.11.2018.-

30.11.2017.год. 

– Гостовање проф. Зоране Д. Перуничић на ТВ Лав у емисији Рапот  
-Одржана ликовна колоније „Осмаци Надежди и Рисиму „на којој је учествовало 13 
ОШ, са 27 ученика и  9 наставиника ликовне културе које је комисија изабрала од 
посланих радова на конкурс. 
 – Репортажа на ТВ Телемарк о УМ школи и колонији- ТВ Вести- од 05. 11.- 
 – Репортажа на Озон пресу о колонији. 
 – Репортажа Чачанског гласа о УМ школи и колонији- објављено 9. 11. 
 - Репортажа ТВ Лав о УМ школи и колонији- ТВ Гласник на 4.11.  
- Послати радови на конкурс Минирестарт. 
- Послати радови на конкурс ЕУ ПРО. 
- У интерном часопису Хелиос групе у Србији чланак о сарадњи Уметничке школе и 
њихове корпорације. 

Чланови стручног већа 

уметности 

Новембар 

13.11.2018. год. 

Записник 
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  -Анализирана је досадашња реализација наставног плана и програма 

  -Извршена је набавка наставних средстава, алата и материјала 

  -Настављена је промоција школе која се рализује посетама наставника нашег актива по 

основним школама Чачка  и околине по утврђеном распореду 

   -Реализована је практична настава за ученике IIIум, смер конзерватор културних добара, 

проф. Рашо Јованић у лабораторији за конзервацију и рестаурацију Народног музеју у Чачку 

  - Организовано је полагање за ванредне ученике 

  - Усвојене су области за матурске испите и окачене су огласној табли 

  - Одржана је блок настава из Цртања и сликања за Iум одљење у периоду од 03.12.2017.-

07.12.2017.год. 

  - Организован Дан отворених врата и продајна изложба ученичких радова  и гласање за 

најбољи рад настао на колонији „ Осмаци Надежди и Рисиму“. У циљу промоције школе 

преузете су активности  

-Отварање изложбе у радова ученика Уметничке школе у Народном музеју Чачка у 

 – На конкурсу Минирестарт похваљн рад ученце 1УМ Анђеле Шапоњић и њене менторке 

Софије Војиновић, рад ће бити изложен на изложби 15. 12. у Великој Плани. 

– прилог ТВ Галаксија о изложби радова ученика УМШ у Народном музеју Чачка.- На 

конкурсу ЕУПРО похвањен рад Јане Гарић и биће изложен на изложби 18.12. у Краљеву. 

- посета из словеначке агенције за образовање 

Чланови стручног већа 

уметности 

Децембар 

11.12 2017.год. 

Записник 

  -Поводом организације прославе Дана Светог Саве галеријски савет већа уметности је у 

ходнику школе  поставио изложбу радова ученика УМ одељења 

  - Ученици су у пратњи својих професора посетили изложбе организоване у Галерији 

Надежда Петровић и у галерији Дома културе Чачак. 

-Анкета поводом увођења нови смерова 

Чланови стручног већа 

уметности 

Јануарар 

15.01.2019.год. 

Записник 

- На кондкурсу за младе до 18 година „ Златна кацига“ дипломе добиле ученице 3УМ Ивана 

Милинковић и Маја Радуловић. 

Чланови стручног већа 

уметности 

Фебруар 

25.02.2019.год. 

Записник 

-Почиње припремна настава за упис на уметничке смерове. 

-4. 3. 19. – Интервју за ТВ Лав – Рапорт у пет 4. 3. 19. 

-15. 3 .19.- Послат рад на конкурс за Јапан – Емилија Милевић IIУМ  . 

-18. 3 .19.- Послати радови на конкурс за Светог Саву, ликовни ( Маја Радуловић IIIУМ ) и 

калиграфски радови ( IIУМ). 

-18. 3. 19.- Конзервација и рестаурација дрверозбарских радова на орманима у новој 

Градској библиотеци. 

Чланови стручног већа 

уметности 
Март 

Записник 
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-25. 3. – до 29. 3. -Блок настава вајање  IIУМ 
-15. 4. – 19. 4. –Блок настава вајање IУМ  

-15. 4. – 19. 4.  – Блок настава цртање и сликање IIУМ 

-15. 4. – 19. 4.  – Екскурзија Италија IIIУМ 

-20. 4. – На калиграфском конкурсу радови наше две ученице Саре Поледице и Тијане 

Ивановић биће изложени 

Чланови стручног већа 

уметности 
Април 

Записник 

-13. 5. – 17. 5. – Блок цртање и сликање IУМ 

-14. 5. – Рад Дуње Петровић међу 10 најбољих радова на конкурсу РЦТ Пупин Панчево 

-18. 5. – Ноћ музеја, три програма: први програм у Народном музеју „ Портрети читалаца“,  

излози на градском шеталишту и портрети на градском тргу 

-20. 5. – 24. 5. – Блок цртање и сликање IIIУМ 

-23. 5. – Чачански глас чланак о учешћи школе на манифестацији „Ноћ музеја“ 

-24. 5. – Ученици друге године, одлазак у Београд скуп „ Креирај своју будућност“, Re-craft 

-31. 5. и 1. и 2. 6. – Пријемни испит 

Чланови стручног већа 

уметности 
Мај 

Записник 

-3. 6.- У сарадњи са  УГ Надежда Петровић, рађене копије слика Надежде Петровић, 

ученици III УМ са професорком Снежаном Добросављевић 

-14. 6.- Отварање изложбе у Дому културе  

-21. 6.- Чачанске новине бр. 23 од 21. 6. чланак о изложби. 

-28. 6. – Скидање изложбе  

-14. 8.- 31. 8.- Крф Силвија Савић и  Марија Чубриловић 

-11.8-15.8-Дани иконописа у Овчар Бањи - IIIУМ 

Чланови стручног већа 

уметности 
Јун 

Записник 

 

 Руководилац актива 

 Зорана Перуничић 
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Извештај о раду директора школе 
 

1. Стални послови и радни задаци у току седмице и месеца 

 

Активности / Теме Начин реализације 
Време реализације-

докази 

Остваривање увида у дневну 

организацију рада школе. 

Посете часовима, прегледи 

књига дежурства, дневника 

образоно-васпитног рада, 

преглед записника, преглед 

података из електронског 

дневника... 

Током школске 

године/дневници рада, 

књига дежурства 

Увид у рад школске 

радионице. 
Посета школској радионици 

      Током школске 

године /дневници рада, 

Саветодавни рад са 

наставницима и другим 

радницима.  

Појединачни или групни 

разговори, саветовања, 

анализе... 

      Током школске 

године /лични дневници 

и дневници рада, 

Посета часовима наставника Одлазак на часове и анализа 
      Током школске 

године /дневници рада, 

протоколи 

Учешће у раду Школског 

одбора 

Присуство седницама ШО и 

давање стручних мишљења 
      Током школске 

године /записници ШО 

Припремање материјала за 

стручне органе и Школски 

одбор. 

Припрема анализа и 

извештавање 

      Током школске 

године /записници ШО, 

СР и НВ 

Рад на развијању међуљудских 

односа у колективу. 
Саветодавни рад 

      Током школске 

године /записници НВ и 

Тимова, протоколи 

Рад на унапређивању 

педагошке и друге 

документације. 
Саветодавни рад 

      Током школске 

године /записници 

ОВ,НВ, Тимова и актива 

Праћење прописа и Закона. Праћење  
      Током школске 

године /записници НВ, 

ШО и др. 

Рад на нормативној 

делатности. 
Израда и праћење 

      Током школске 

године /записници НВ, 

ШО и др. 

Рад на опремању кабинета и 

радионица и њиховом 

прелоцирању. 

Давање предлога и 

спровођење поступка 

набавке 

      Током школске 

године /записници НВ, 

ШО, понуде, уговори и 

др. 

Присуствовање састанцима, 

саветовањима и семинарима 

ван школе 

Присуствовање и база 

стручног усавршавања 

      Током школске 

године /записници НВ, 

ШО, путни налози и 

извештаји 

Сарадња са службама 

Министарства просвете. 
Саветовање 

      Током школске 

године /записници НВ, 

ШО, дописи, мејлови 

Рад на унапређењу 

материјално финансијског 

пословања. 

Праћење 

  Током школске 

године /финансијски 

план, план набавки и 

записници НВ и ШО 
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Сарадња са предузећима. 
Посета, праћење и 

саветовање 

  Током школске 

године /записници НВ, 

ШО, анкете и упитници 

Анализа кадровских питања 

и материјалне припреме за 

почетак школске године. 

Праћење и саветовање 
Август /записници НВ и 

ШО 

Преглед свих просторија 

ради утврђивања хигијенско 

техничке исправности пред    

почетак наставе са лицем за 

безбедност 

Праћење и саветовање 

Август /записници НВ, 

ШО, стручних већа и 

Актива 

Израда делова Извештаја о 

раду за претходну школску 

годину. 

Писање извештаја 
Август /Извештај о раду 

школе и раду директора 

Израда делова Годишњег 

програма рада школе. 
Писање планова 

Август-септембар/ ГПР  

Организовање и вођење 

седница Наставничког већа. 
Припрема и вођење седница 

  Током школске 

године /записници НВ 

Сагледавање стања уписа 

ученика. 
Праћење и саветовање 

Август /записници НВ и 

ШО 

Анализа обављених 

поправних и других испита. 
Праћење и саветовање 

Август /матичне књиге, 

дневници рада и 

записници НВ и ШО 

Конституисање рада 

стручних актива и вршење 

поделе предмета на  

наставнике. 

Праћење и саветовање 

Август /записници 

стручних већа и актива, 

НВ и ШО 

 

2. Повремени послови и радни задаци 
 

Активности / Теме 
Начин 

реализације 

Време реализације / 

докази 

- Усвајање Извештаја за прошлу школску годину. 

- Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 

2018/19. годину. 

- Активности непосредно везане за почетак школске 

године (формирање одељења и разреда; одлука о 

употреби уџбеника; именовање испитних 

комисија; израда решења по плану);  

- Именовање руководилаца стручних актива и 

разредних већа 

- Текућа питања 

С
ед

н
и

ц
а 

Н
ас

та
в
н

и
ч
к
о
г 

в
ећ

а
 

13.09.2018. 

 

- Анализа успеха, изостајања и дисциплине ученика 

у првом квалификационом периоду 

- Васпитно – дисциплинске мере 

- Извештај о прегледу педагошке документације 

- Организовање допунске и додатне наставе и 

ваннаставних активности 

- Текућа Питања 

15.11.2018. 
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- Нацрт плана уписа за школску 2019/2020. годину 

- Извештај о раду Тимова на нивоу школе 

- Организација прославе школске славе – Светог 

Саве 

- Васпитно-дисциплинске мере 

- Текућа питања 

25.12.2018. 

- Анализа успеха, дисциплине и изостајања ученика 

у првом полугодишту 

- Васпитно – дисциплинске мере 

- Усвајање одлуке о организацији завршних и 

матурских испита 

- Извештај о стручном усавршавању наставника 

- Текућа питања 

 27.02.2019. 

- Извештај о реализацији Годишњег плана рада 

школе у првом полугодишту 

- Организација школских и осталих такмичења 

- Извештај о активностима Тимова у области 

самовредновања 

- Васпитно – дисциплинске мере 

- Текућа питања 

 27.03.2019. 

- Анализа успеха, дисциплине и изостајања 

ученика на крају трећег тромесечја 

- Организација завршног испита 

- Информација о такмичењима 

- Васпитно – дисциплинске мере 

- Текућа питања 

 24.04.2019. 

- Утврђивање успеха ученика завршних одељења 3. 

и 4. Разреда 

- Проглашење ученика Генерације и доношење 

одлуке о додели посебних диплома за 

најуспешније ученике 

- Организација поправних и разредних испита 

- Организација завршних и матурских испита 

- Утврђивање календара рада за јун – јул 2019. 

године 

- Васпитно – дисциплинске мере 

- Текућа питања 

 04.06.2019. 

- Утврђивање успеха ученика од првог до трећег 

разреда (незавршни) 

- Организација разредних испита 

- Организација припремне наставе за поправне 

испите 

- Организација уписа ученика 

- Извештај о адаптацији ученика првог разреда у 

школској 2018/2019. години 

- Васпитно – дисциплинске мере 

- Текућа питања 

 25.046.2019. 
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- Анализа успеха и владања ученика незавршних 

разреда у јуну 2019. године 

- Извештај са уписа ученика првог разреда 

- Календар рада за август 2019. године 

- Предлог нацрта годишњег плана рада за школску 

2019/2020. годину 

- Текућа питања 

 10.07.2019. 

- Календар рада за август 2019. године 

- Реализација разредних, поправних, завршних и 

матурских испита у августовском испитном року 

- Предлог нацрта Годишњег плана рада школе 

- Текућа питања 

 19.08.2019. 

- Анализа успеха ученика у школској 2018/2019. 

години 

- Усвајање распореда часова за школску 2019/2020. 

годину 

- Формирање одељења и подела одељењских 

старешинстава 

- Предлог нацрта Годишњег плана рада школе 

- Организација прославе Дана школе 

- Текућа питања 

 30.08.2019. 

 

Директор школе је у току школске 2018/19. године реализовао следеће послове и задатке: 

 Израда сопственог годишњег и оперативних планова рада 

 Учешће у изради појединих делова ГПР-а 

 Учешће у изради ЦЕНУС-а за школску 2018/2019. годину. 

 Учешће на обуци „Примена савремених концепција управљања“ у организацији ГИЗ-а, 

(август, септембар и новембар 2018. године). 

 Учешће на обуци „Електронски портфолио“ у организацији ОКЦ-а из Бора, 

 Учешће на обуци „Основе рачунарске писмености“ у организацији ОКЦ-а из Бора, 

 Учешће у изради финансијског плана за 2019. годину. 

 Реализована посета на укупно 13 наставних часова и дата повратна информација 

предметним наставницима о квалитету постигнутог часа. 

 Реализован је већи број индивидуалних саветодавних разговора са ученицима, нарочито са 

ученицима који понављају повреду правила понашања и забрана. 

 Реализован је већи број индивидуалних саветодавних разговора са наставницима. 

 Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су понављали разред, који су 

променили смер, прешли из друге школе, прешли са редовног на ванредно школовање. 

 Учешће у раду Одељењских заједнице. 

 Учешће у раду Заједнице машинских школа Србије. 

 Учешће у активностима и спречавању насиља, и развијање стратегија за конструктивно 

решавање конфликата. 

 Разговор са родитељима на плану конструктивног решавања проблема учења, дисциплине и 

изостајања 

 Учешће у раду стручних тела школе: одељењских већа, Наставничког већа, Школског 

одбора, Савета родитеља, Педагошког колегијума, Стручних актива. 

 Помоћ у раду тимовима за самовредновање, испитних комисија и пописне комисије. 

 Учешће у раду Актива директора средњих школа. 

 Учешће у раду Привредне коморе Србије-одељење у Чачку у вези јачања дуалног 

образовања. 
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 Пружање помоћи ученицима у раду Ученичког парламента 

 Сарадња са педагогом, психологом и помоћницима директора на заједнчком планирању 

активности, изради стратешких докумената школе, изради анализа и извештаја о раду 

школе. 

 Сарадња са педагогом и психологом на планирању активности у циљу јачања личних и 

професионалних компетенција. 

 Организовао благовремено ажурирање базе података „Доситеј“ за Министарсто просвете, 

науке и технолошког развоја. 

 Организовао електронско вођење педагошке документације (без класичног дневника). 

 Организовао два семинара „Активно учење“ за 30 наставника наше школе. 

 Организовао семинар „Репаратура машинских делова у функцији одрживог развоја“ за 

наставнике машинске струке. 

 Организовао заступање адвоката у поступку радника против школе.  

 Организовао јавну набавку екскурзије за ученике III и IV разреда. 

 Организовао набавку шиваћих машина и уређење и опремање кабинета за практичну 

наставу (за модне кројаче). 

 Организовао уређење и опремање кабинета за моделирање (рачунари, интерактивна табла, 

плотер и електронски микроскоп). 

 Организовао набавку ЦНЦ струга за школску радионицу 

 Организовао замену портала у радионици за металостругаре 

 Организовао практичну наставу у дуалном образовању (за модне кројаче). 

 Организовао набавку опреме за мехатронику. 

 Организовао набавку лож уља (за грејање). 

 Организовао прославу Дана школе. 

 Организовао рад фискултурне сале након завршетка наставе. 

 Организовао рад са ванредним ученицима. 

 Организовао са МУП-ом, предавање о болестима зависности и наркотицима који су у 

употреби за све ученике првог и другог разреда и за запослене, присуство предавању 

 Организовао сарадњу са ПУ Чачак (посредством школског полицајца). 

 Организовао учешће ученика и наставника на Сајму књига и наставних средстава. 

 Организовао промоцију летње праксе за ученике наше школе. 

 Организовао прославу школске славе - Светог Саве. 

 Организовао школска и регионално такмичење за ученике машинске струке. 

 Организовао „Селфи“ истраживање у поступку самовредновања. 

 Организовао састанак, за представнике школа из Србије, које образују техничара за 

мехатронику. 

 Вођење документације о свом раду. 

 Стручно усавршавање: праћење стручне литературе као и информација од значаја  за 

образовање. 

 Праћење ученика који су основну школу завршили по ИОП2 

 Учествовање у Тиму за превенцију насиља (обављен велики број разговора са ученицима, 

родитељима, написани извештаји, индивидуални планови заштите, контактирано са ШУ и 

обављени разговори на тему Насиље, превенција и мере) 

 Сарадња са Интерресорном комисијом  

 Сарадња са Јавним тужилаштвом у Чачку и писање извештаја у појединим случајевима 

насиља 

 Организација посете Сајму књига (48 ученика, психолог и наставник историје) 
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Извештај о раду помоћника директора 

 

Активности / Теме 
Носиоциактивн

ости 

Времереализације-

докази 

- Анализирани  кадровски и материјални услови за 

почетак школске године  

- Почела израда Годишњег програма рада школе.  

-Анализираностањанаконуписаученика 

- Анализани обављени поправни и други испити.  

- Одржани Стручни активи и извршена подела 

предмета и секција по наставницима.  

-Израђеноперативникалендаррада. 

Помоћници 

директора 
Током августа 

- Израђен Годишњи програм рада школе.  

- Решавана кадровска питања везана за наставу.  

- Присуствовао састанцима одељењских већа и 

стручних актива на којима су  разматрани планови 

рада.  

- Утврђен распоред дежурства наставника у школи.  

- Прегледани планови рада наставника и дневника 

рада.  

- Сагледана материјална опремљеност кабинета  

Помоћници 

директора 

Записник са 

седнице 

одељењског већа 

- Организација око одржавања допунске наставе.  

- Организација око рада секција.  

- Прегледани планови рада стручних актива и 

секција.  

Помоћници 

директора 
Током октобра 

- Присуствовао седницама Одељењских већа.  

- Анализиран рад допунске наставе и ваннаставних 

активности.  

- Анализирано остваривање појединих годишњих и 

месечних планова рада. 

Помоћници 

директора 

Записник са 

седнице 

одељењског већа 

- Остварен увид у материјално финансијско 

пословање.  

- Остварен увид у динамику оцењивања ученика. 

- Присуствовао састанку тима за превенцију насиља 

Помоћници 

директора 
Током децембра 

- Анализиран успех и дисциплина у току првог 

полугодишта.  

- Анализиране слободне активности, допунска и 

додатна настава 

- Присуствовао састанку тима за превенцију насиља 

- ПрисуствоваоседницамаОдељењскихвећа 

-Организовани послови материјално техничке 

природе у вези са припремама просторија за 

почетак рада у другом полугодишту.  

Помоћници 

директора 

Записник са 

седнице 

одељењског већа 

- Анализиран рад стручно наставне службе. Анализирано 

остварење годишњег програма рада (реализација 

планираног фонда часова).  

-Учешће у изради предлога за упис у први разред. 

Помоћници 

директора 

Записник са седнице 

наставничког 

већа27.2.2019. 

- Остварен  увид у материјално пословање.  

- Остварен увид у остварење програма друштвено 

корисног и производног рада ученика.  

- Анализирана употреба наставних средстава.  

-Остварен увид у динамику оцењивања ученика. 

Помоћници 

директора 

Записник са седнице 

наставничког већа 

27.3.2019. 
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- Присуство седницама Одељењских већа.  

- Остварен увид у динамику оцењивања ученика.  

- Сагледан степен остваривања појединих сегмената 

Годишњег плана рада.  

- Завршен циклус рада на унапређивању наставе и 

наставне технологије.  

Помоћници 

директора 

Записник са седнице 

одељењског већа 

23.4.2019. 

- Учешће у изради календара завршетка школске године.  

- Учешће у организацији и реализацији завршног и 

матурског испита.  

- Остварен увид у ваннаставне активности ученика .  

-Остварен увид у финансијско пословање школе. 

Помоћници 

директора 
Записник са седнице 

одељењског већа  

- Учешће у организацији блок наставе из стручних 

предмета.  

- Учешће у сагледавању кадровске ситуацију за школску 

2019/2020. годину. 

- Присуство седницама Одељењских већа.  

- Учешће у анализи постигнутог успеха на крају 

наставног периода.  

Помоћници 

директора 

Записник са седнице 

наставничког већа 

24.6.2019. 

- Организација плана реализације поправних испита.  

- Организација уписа ученика у све разреде.  

- Учешће у анализи Годишњег програма. 

- Учешће у припреми појединих делова Годишњег 

програма рада за школску 2019/2020. годину.  

- -Учешће у утврђивању обима радова на текућем 

одржавању објекта 

Помоћници 

директора 

Записник са седнице 

наставничког већа 

10.7.2019.г 

 
 Извештај саставио 

 Ненад Радојичић, 

 Помоћник директора у парној смени 

 
 Марија Топаловић, 

 помоћник директора у непарној смени 
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Извештај о раду Школског одбора 
Школски одбор ће своју функцију управљања обављати према Закону основама система 

образовања и васпитања те Закона о средњој школи. 

Активности / Теме 
Начин 

реализације 

Време 

реализације 

-Усвајање Записника бр. 1952 од31.08.2018 

-Усвајање Извештаја о анализи успеха на крају школске 

2017/2018 године 

-УсвајањеИзвештајаорадушколеушколској 2017/2018 

-УсвајањеИзвештајаорадудиректорашколе 

-УсвајањеИзвептајасауписаученикаушколској 2018/2019 

-УсвајањеГодишњегпланарадазашколску 2018/2019 

-Доношењеодлукеоизменифинансијскогпланабр. 2 за 2018. 

Годину 

-Текућа питања 

Директор 

Председник и 

чланови ШО 

Септембар 

13.09.2018. 

-  Усвајање записника број 51 од 13.09.2018. године 

- Обавештење о успеху и владању ученика на крају првог 

тромесечја школске 2018/2019 

- Доношење одлуке о именовању Комисија за попис за 

2018. годину 

- Доношење одлуке о измени финансијског плана број 3 за 

2018. годину 

-Усвајање Правилника о стручном усавршавању запослених 

у установи 

- Текућа питања 

Директор 

Председник и 

чланови ШО 

Новембар 

19.11.2018. 

-Усвајање записника број 302  од 19.11.2018. године; 

-Утврђивање предлога Плана уписа за школску 2019/2020. 

годину; 

-Доношење одлуке о усвајању пописа за 2018. годину; 

 -Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана и 

Годишњег Плана јавних набавки за 2019. годину; 

-Текућа питања 

Директор 

Председник и 

чланови ШО 

Јануар 

28.01.2019 

- Усвајање записника број 302  од 19.11.2018. године; 

- Усвајање финансијског извештаја за 2018. годину 

- Усвајање Извештаја о успеху и владању ученика на крају 

првог полугодишта школске 2018/2019 године 

- Текућа питања 

Директор 

Председник и 

чланови ШО 

Фебруар 

26.02.2019. 

-Усвајање Записника број 720 од 26.02.2019. 

-Усвајање Извештаја о раду школе 

-Усвајање Извештаја о раду директора школе 

-Усвајање Школског Развојног плана за период 2019-2023 

-Доношење одлуке по жалби на решење директора школе 

број 816 од 20.03.2019. 

-Текућа питања 

 

 

Директор 

Председник и 

чланови ШО 

 

 

 

 

 

Март 

28.03.2019. 

 

 

 

 

-Усвајање Записника број 858 од 28.03.2019 

-Доношење одлуке о измени финансијског плана бр.1    за 

2019. Годину 

-Текућа питања 

Директор 

Председник и 

чланови ШО 

Април 

12.04.2019. 
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-Усвајање Записника број 930 од 12.04.2019. 

-Усвајање Извештаја о реализацији ГПР за треће тромесечје 

-Усвајање Извештаја о реализацији екскурзије за ученике 3. 

Разреда 

-Доношење одлуке о утврђивању висине ђачког динара за 

школску 2019/2020 

-Доношење одлука о утврђивању маршута за екскурзије и 

стручна студијска путовања 

-Текућа питања 

Директор 

Председник и 

чланови ШО 

Јун 

19.06.2019. 

 

 

Извештај о раду Савета родитеља 

 

Активности / Теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

1. Конституисање руководства Савета 

родитеља (избор представника, заменика и 

записничара) 

2. Избор представника родитеља за стручне 

активе, за развој ШП, ШРП и Тима за 

самовредновање 

3. Организација екскурзија за трећи и четврти 

разред-давање мишљења и сагласности 

4. Презентација извештаја о реализацији ГПР-а 

за претходну школску годину 

5. Анализа успеха и владања ученика на крају 

3. предходне школске године    

6. Текућа питања 

Састанак 

Директор 

Помоћник 

директора  

Секретар 

ППС 

Септембар 

12.9.2018. 

1. Представљање привредника из Чачка у 

циљу бољег организовања летње праксе за 

ученике  

2.  Давање сагласности Савета родитеља на 

могућност прегледа садржаја ђачке торбе у 

оправданим ситуацијама 

3. Анализа успеха и владања ученика на крају 

1. полугодишта школске године 2018/19. 

4. Текућа питања 

Састанак 
Директор 

ППС 

Јануар 

31.1.2019. 

 

1. Извештај са реализоване екскурзије  

2. Организација Матурске вечери  

3. Анализа успеха и владања ученика на крају 

3. класификационог периода школске године 

2018/19. 

4. Текућа питања 

Састанак 
Директор 

ППС 

Април 

25.4.2019. 
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Извештај рада рецитаторске секције 

 
Рецитаторска секција броји осам чланова. Окупљамо се једном недељно или више пута у 

зависности од активности. 

У току школске 2108/19.године наше активности су биле следеће: 

У септембру месецу смо реализовали прославу Дана школе који смо посветили нашем 

великом  песнику Бранку Радичевићу и на тај начин обележили 180 година од његовог рођења. 

У октобру смо са осталим ученицима наше школе посетили Сајам књига у Београду. 

Новембар и децембар су протекли у увежбавању текстова и рецитала, акцентовању и 

правилној дикцији.  

Јануар је био у знаку припрема за прославу школске славе Светог Саве .Осим рецитала, 

припремили смо и два драмска приказа. 

По повратку са распуста вежбали смо и спремали школско такмичење у рецитовању, на коме 

су победиле Маја Радуловић и Сузана Корица.Оне су нашу школу представљале на општинском 

такмичењу рецитатора које је одржано у марту месецу у сали Музичке школе, али нису успеле да 

се рангирају на виши ниво такмичења. 

У мају и јуну смо наставили са радом, окупљајући се једном недељно, сумирали смо  

резултате рада и постигнућа. 

 Руководилац секције 

 Марија Топаловић и Маријана Грујовић 

 

Извештај о раду лингвистичке секције 
 

У школској 2018/19. години лингвистичка секција је имала 15 чланова.Сваке радне недеље 

одржаване су припреме за школско, а затим и за општинско такмичења. Укупно је одржано 35 

часова. Школско такмичење одржано је 21.3.2019. године у нашој школи и учествовали су 

ученици првог, другог и трећег разреда. Према утврђеним критеријумима на Општинско 

такмичење пласирало се 5 ученика. Општинско такмичење одржано је 23.3.2019. у Прехрамбено-

угоститељској школи, а наш ученик Ђорђе Рајчић постигао је одличан резултат, 11 поена. 

Ученици четвртог разреда су имали могућност да буду припремани за упис на факултет, али 

нико од њих није био заинтресован. 

 

 Руководилац секције 

 Тамара Пантовић 
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Извештај о раду литерарне секције 

 

Активности / Теме 
Носиоци 

активности 

Време реализације-

докази 

- Oрганизовање секције 

- Посета библиотеци 

- Стваралачки књижевни покушај 

Чланови секције, 

руководилац 

евиденција у дневнику 

рада 

(септембар) 

- Осврт на књижевне листове и часописе 

- Анализа примера различите обраде једног 

мотива 

- Истраживање 

Чланови секције, 

руководилац 

евиденција у дневнику 

рада 

(октобар) 

- Сакупљање народног језичког блага 

- Сређивање грађе 

- Стваралачки покушаји 

Чланови секције, 

руководилац 

евиденција у дневнику 

рада 

(новембар) 

- Истраживање језичког блага 

- Истраживање језичког блага 

- Стваралачки књижевни покушај 

Чланови секције, 

руководилац 

евиденција у дневнику 

рада 

(децембар) 

- Свети Сава у усменој и писаној 

књижевности 

Чланови секције, 

руководилац 

евиденција у дневнику 

рада, литерарни конкурс 

(јануар) 

- Филмска представа 

- Читање и анализа филмских приказа 

- Стваралачки покушај (преобликовање 

текста) 

Чланови секције, 

руководилац 

евиденција у дневнику 

рада 

(фебруар) 

- Стваралачки покушај (тема у вези са Даном 

жена) 

- Читање анализе радова 

- Књижевна дискусија 

Чланови секције, 

руководилац 

евиденција у дневнику 

рада 

(март) 

- Сусрет са књижевником 

- Стваралачки покушај са темом о раду 

- Читање анализе радова 

Чланови секције, 

руководилац 

евиденција у дневнику 

рада 

(април) 

- Квиз такмичење (колико познајем дела 

писца по избору) 

- Квиз такмичење (колико познајем дела 

писца по избору) 

- Књижеви разговор 

Чланови секције, 

руководилац 

евиденција у дневнику 

рада 

(мај) 

- Стваралачки покушај (приказ актуелне 

књиге) 

Чланови секције, 

руководилац 

евиденција у дневнику 

рада 

(јун) 

- Евалуација рада секције Руководилац  

 

 Руководилац секције 

 Мирјана Благојевић Ђукић 
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Извештај о раду Ученичког парламента 

 

Активности / Теме Носиоци активности 

Време 

реализације-

докази 

Конституисање руководства УП 

Доношење  плана рада 

Представљање Канцеларије за младе 

Текућа питања 

Ученици, 

Тим за сарадњу са УП 

2.10.2018. 

Записник  

Доношење  плана рада 

Избор руководства УП 

Информисање ученика о Правилнику о понашању у 

школи и дискусија 

организација хуманитарног турнира 

Текућа питања 

Ученици,  

Тим за сарадњу са УП 

13.12.2018. 

Записник 

Хуманитарни турнири 

Текућа питања 

Ученици,  

Тим за сарадњу са УП, 

професори физичког  

12.3.2019. 

Записник 

Организовање хуманитарних турнира (кошарка, 

фудбал, одбојка...) у циљу помоћи угроженима 

Матурско вече 

Текућа питања  

Ученици,  

Тим за сарадњу са УП, 

професори физичког 

3.4.2019. 

Записник 

 

XI КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 
 

План каријерног вођења и саветовања има следеће циљеве: подршка и помоћ ученицима 

завршних разреда да на основу процене сопствених способности и капацитета одаберу високе 

школе и факултете (тестирање и интервјуи), да развију технику писања радне биографије 

(компетенција неопходна за тржиште рада), помоћ ученицима који имају тешкоћа у учењу,  

праћење даљег професионалног развоја...  

Време 

реализације 
Активности/Теме Начин реализације 

Носиоци 

активности 

Новембар 
Утврђен плана каријерног 

вођења и саветовања 

Предавање ученицима 

завршних разреда о значају 

избора будућег занимања, 

развијање радних навика и 

развијање мотивације за 

изабрани позив 

ППС 

Током 

школске 

године 

Професионално 

информисање ученика о 

појединим занимањима 

Индивидуални разговори и 

презентација- током целе 

школске године 

ППС 

Током 

школске 

године 

Саветовања око избора 

занимања 

Тестирање ученика КОГ3 и 

КОН6 батеријама, 

интервјуи 

ППС 

Током 

школске 

године 

Издвајање ученика који 

имају тешкоћа у учењу и 

помоћ при одабиру 

будућег посла 

Разговор на предлог 

одељењских старешина и 

предметних наставника  

ППС 

28.5. и 12.6. 

2018. 

Радионице на тему 

каријерног вођења 
Радионице 

Милица Ћаловић и 

Марија Радојичић 
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Сајам 

каријерног 

вођења и 

саветовања - 

Такмичење 

школских 

тимова 

Посета Привредној 

комори Србије и 

учествовање у 

радионицама 

Тим 27.5.2019. 

 

XII РАЗВОЈ ИНКЛУЗИВНЕ КУЛТУРЕ 

 

Активности Исход 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Организовање састанка 

стручног тима и договор 

око плана и динамике 

рада 

Чланови тима су упознати са 

резултатима уписа у 1.и 2.разред и 

са чињеницама у вези са 

ученицима који су по ИОП-у 

завршили претходни разред. 

Тим 
Током 

септембра 

Састављање листе за 

ученике за које треба да 

се ради 

индивидуализација 

наставе; израда нових и 

ревизија већ постојећих 

Педагошких профила 

Састављена листа ученика за које 

је потребно радити 

индивидуализацију или ИОП.. У 

том смислу потребно је наставити 

са индивидуализацијом и 

прилагођавањем садржаја и метода 

рада. 

Такође, чланови Тима су упознати 

да је два ученика, који су уписали 

први разред, завршило основну 

школу по ИОП-у2. Чланови ОВ  

пратили су рад и активности ових 

ученика у сарадњи са одељњским 

старешинама и предметним 

наставницима. 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

ППС, 

Тим 

Друга 

половина 

септембра 

Састанци одељењских 

већа у којима су ученици 

за које је потребно 

радити 

индивидуализацију, 

информисање чланова 

одељењских већа о 

нужности 

индивидуализације за 

поједине ученике, подела 

штампаног материјала за 

план активности 

Одржане су седнице одељењских 

већа за одељења у којима су 

ученици за индивидуализацију, 

извршено је информисање 

предметних наставника. 

ТИМ, 

ППС,предметн

и наставници 

Новембар 

Праћење и анализа 

реализације 

индивидуализације 

Прегледати планови рада и писане 

припреме, предати планови 

активности  

Предметни 

наставници, 

ППС 

Децембар 
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Евалуација спроведених 

мера индивидуализације 

и евидентирање успеха 

ученика и писање 

извештаја 

Почетком другог полугодишта је 

анализиран успех ученика за које 

је вршена индивидуализација. 

Установљено је да ученици 

углавном постижу позитиван 

успех са примењеним мерама 

индивидуализације. 

ППС Фебруар 

Евентуална одлука о 

изради ИОП-а, Сарадња 

са институцијама 

Индивидуализација показује 

жељене резултате и нема потребе 

за израдом ИОПа 

Тим         Март 

Стручно усавршавање и 

јачање капацитета 

запослених 

Наставници су применили знања и 

вештине стечене у раду са 

децом/ученицима са сметњама у 

развоју или посебним образовним 

потребама 

Наставниции 

стручни 

сарадници 

 

Увеккадаје то 

могуће, током 

године 
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XIII КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ И САРАДЊА СА 

ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

 

Активности / Теме Носиоци активности 
Време реализације-

докази 

- Прослава Дана школе на тему 

годишњице рођења Бранка Радичевића 

Чланови секција, 

руководиоци секција 
7.9.2018. 

- Радионица „Неке птице никад не полете“ 

Ученици Уметничке школе 

и Школе за децу са 

посебним потребама „1. 

Новембар“, професори   

септембар 

- Колонија Надежда и Рисим 
ученици и професори 

уметничког одељења 
новембар 

- Изложба уметничких радова у Народном 

музеју у Чачку 

ученици и професори 

уметничког одељења 

 

3.12.2019. 

- Дан отворених врата, хуманитарна 

продајна изложба уметничких радова 

уметничких одељења (клесара, 

дрворезбара, конзерватора културних 

добара)  

ученици и професори 

уметничког одељења 

 

21.12.2019. 

- Прослава Школске славе Светог Саве 
Чланови секције, 

руководиоци 

 

27.1.2019. 

- Литерарни конкурс: Свети Сава  

усменој и писаној књижевности 

Чланови секције, 

руководилац 

евиденција у 

дневнику рада, 

литерарни конкурс 

(јануар) 

- Филмска представа 
Чланови секције, 

руководилац 

евиденција у 

дневнику рада, 

литерарни конкурс 

(фебруар) 

- Школско такмичење у рецитовању, на 

коме су победиле Маја Радуловић и 

Сузана Корица. Оне су нашу школу 

представљале на општинском 

такмичењу рецитатора које је одржано у 

марту месецу у сали Музичке школе 

 

 

- Квиз такмичење (колико познајем дела 

писца по избору) 

- Квиз такмичење (колико познајем дела 

писца по избору) 

- Књижеви разговор 

 

 

- Стваралачки покушај (приказ актуелне 

књиге) 
 

 

 
 

 Руководилац културних активности школе  

 Марија Топаловић 
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XIV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА 
 

 Саветодавни рад са ученицима  «Методе рационалног учења» (педагог) 

 Саветовање ученика   везано за прилагођавање настави и школи(индивидуалнои групно). 
 Консултативни рад педагога и психолога са родитељима ученика, кроз који се прати, 

вреднује и коригује рад ученика. 

 Редовна алнализа успеха ученика коју педагошко-психолошка служба врши на крају сваког 

класификационог периода и предлаже мере за побољшање истог. 

 Сарадња са одељенским старешинама и предметним наставницима у циљу уочавања и 

кориговања евентуалног неуспеха у учењу, неприлагођеног понашања, породичних 

проблема који ометају нормалан раст и развој ученика. 

 

XV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПРИПРЕМАЊА 

НАСТАВНИКА ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС 
 

 Помоћ у изради годишњих и оперативних планова рада (ППС) 

 Пријем и преглед годишњих и оперативних планова рада 

 Праћење наставе (посете часовима, које обављају педагог, психолог и директор). 

 Протокол за праћење наставе (налази се ког педагога школе) 

 Рад са одељењским старешинама 

 Документација о праћењу имаће одговарајући дидактичко-методички облик, податке 

које носи, место за чување (архивирање) 

 Сви документи изузев правних и рачуноводствених налазе се код: 

 директора школе, секретара 

 педагошко-психолошке службе 

 

XVI САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

 

За школску 2018/2019. годину планирана је реализација вредновања 2 области: 

РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ЕТОС. 

Самовредновање ћемо спровести поштујући  Правилник о стандардима квалитета рада 

установе, објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр.72/09. и Приручник за 

самовредновање у средњем образовању. 

  

Време 

реализације 
Активности 

Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Октобар 

Изабрани руководиоци у оквиру школских 

тимова. Прегледана постојећа документација 

(досадашњи резултати вредновања изабраних 

области). 

састанак 
Чланови тима 
Координатори 

Октобар 

Упознати чланова школских тимова са 

Стандардима квалитета и усклађивање 

документације за самовредновање са 

Стандардима квалитета. 

Састанак Координатор 

Децембар 
Урађен упитник из области Ресурси, 

организација и обезбеђивање квалитета. 

Састанак 
Подела обавеза 

члановима тима 
Чланови тима 

Фебруар 

Анализа добијених података, припрема за 

писање извештаја 

Писање извештајa и утврђивање оцене 

вредноване области. 

Састанци: 
Индивидуални 

Групни 
Чланови тима 
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Тим за самовредновање на нивоу школе чине руководиоци свих тимова и координатори 

(стручни сарадници). Основни задатак тог тима је праћење реализације вредновања. Овај тим 

састајао се у току првог полугодишта да договори динамику рада, упозна све чланове Тимова 

по кључним областима тимова са Стандардима квалитета и усклађивање документације за 

самовредновање са Стандардима квалитета, договор око израде упитника, анализе и писања 

извештаја прве изабране области како би у другом полугодишту могао да крене са 

истраживањем и писањем извештаја и Акционог плана друге области-Етос. 

Сваки тим се састојао од  по 5 чланова ради лакше комуникације, састајања и рада. 

 

 

XVII АКТИВНОСТИ ШКОЛСКИХ ТИМОВА ПО КЉУЧНИМ 

ОБЛАСТИМА 
  

Тим за вредновање области Постигнућа, Подршка ученицима 

Остали Тимови радиће на изради акционх планова, евалуацији извештаја својих 

области самовредновања и остале текуће послове зависно од плана и динамике рада.  

 

ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 

Активности/ Теме Носиоци активности / учесници 
Време 

реализације  

Приредба поводом прославе Дана 

школе, на тему рођења Бранка 

Радичевић, ФБ МСШ снимак.  

Марија Топаловић, Маја Грујовић, 

проф. српског језика, Кристина 

Максимовић, проф. музичке 

културе, ученици 

7.9.2018. 

„Тесла Фест 2019“ НС, ТВ Војводина, 

ТВ Галаксија, Озон прес, Чачански 

глас и други ел. медији, ФС МСШ. 

Професори МСШ  Драгиша 

Петковић, Д.Теофиловић, ученици 
Октобар 2018. 

„Сајам књига и учила БГД 2018“, 

наступ  наше  пколе на сајму. ФБ 

МСШ. 

Професори МСШ  Драгиша 

Петковић, Д.Теофиловић, ученици 
Октобар  2018.  

„Едукативни центар за металску 

индустрију Нови Сад 2018“ Трибина, 

ФБ МСШ 

Професори МСШ: Мирко Лазовић и 

Драгиша Петковић  
09.11 2018 

Подела новогодишњих пакетића, ФБ 

МСШ 

Приредба, Драмска секција, 

Бранкица Дилпарић и ученици. 
27.12.2018. 

Приредба поводом обележавања 

„Светог Саве“, програм:. Рецитаторска  

секција  и хор МСШ. ФБ МСШ, 

локални електронски медији. 

Марија Топаловић,Maja Грујовић, 

Мира Благојевић, проф. српског 

језика, Кристина Максимовић, 

проф. музичке културе, ученици 

27.01.2019. 

Округли сто „Примери добре праксе“ у 

вези дуалног образовања-модни кројач. 

РТС,ТВ Галаксија, ТВ Телемарк, ТВ 

Лав, Чачански глас, Озон прес, Медиа 

портал, и др., ФБ МСШ. 

Представници локалне самоуправе, 

привредници, представници МСШ, 

Професори текстилне групе 

предмета, ученици 

08.02.2019. 

РТС 1, прилог о дуалном образовању, 

Модни кројач у МСШ. у емисији "Ово 

је Србија" ФБ МСШ. 

Представници локалне самоуправе, 

привредници, представници МСШ, 

Професори текстилне групе 

предмета, ученици 

08.02.2019. 
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Чачански глас, ТВ Галаксија, ТВ 

Телемарк, ТВ Лав, ФБ МСШ. 

ОДРЖАН 32. МЕЂУНАРОДНИ 

ФЕСТИВАЛ ИНОВАЦИЈА, ЗНАЊА И 

СТВАРАЛАШТВА “ТЕСЛА ФЕСТ” 

12-15.10.2019 

Нови Сад 

Чачански глас, ТВ Галаксија, ТВ 

Телемарк, ТВ Лав, Озон прес и др. 

IN MEMORIAM 

Поводом смрти колеге проф.др 

Жељка Папића 

1.3.2019. 

 ФБ МСШ 
Школско такмичење ученика 

машинске струке и мехатронике. 
15.03.2019. 

ТВ Лав, ТВ Телемарк,Чачански глас, 

Озон прес, Медиа портал, Лидер прес, 

Епицентар прес, ФБ МСШ и др. 

Регионално такмичење машинских 

школа 12.4.2019. 
12.04.2019. 

ТВ Лав,  емисија "Рапорт у пет" 

Регионално такмицење масинских 

скол аи остало, гост Мирко Лазовић, 

директор МСШ 

12.04.2019. 

Чачански глас, Епицентар прес, Озон 

прес, Лидер прес, ФБ МСШ и др. 

Сајам грађевинсрства 2019. Награда 

за професора Машинско - 

саобраћајне школе у Чачку на 

београдском Сајму грађевинарства 

20.04.2019. 

БГД 

Чачански глас, Епицентар прес, Озон 

прес, Лидер прес, ФБ МСШ и др. 

Републичко такмичење ученика 

машинских школа - трећи степен 
10 и 11.05.2019 

Нови Сад 

Чачански глас, Епицентар прес, Озон 

прес, Лидер прес, ФБ МСШ и др. 

Републичко такмичење ученика из 

роботике 
10 и 11.05.2019 

БГД 

ТВ Галаксија, ТВ Лав и др. 
Радничке спортске игре, екипа 

МСШ 
28.05.2019. 

ТВ Телемарк, ТВ Галаксија, ТВ Лав, 

Чачански глас, Озон прес, Лидер прес и 

др. 

ВШТСС Чачак, додела диплома 

првим мастер инжењерима 

(Милован Филиповић) 
28.05.2019. 

ФБ МСШ Подела диплома матурантима 2019 14.06.2019. 

ФБ МСШ 
11. Изложба ученика уметничке 

струке у Дому културе Чачак 
14.06.2019. 

ФБ МСШ 
27.6. 2019. ЦНЦ СТРУГ СТИГАО У 

МСШ. 
27.06.2019. 

ФБ МСШ, Чачански глас 
МАТУРАНТИ МСШ 2019, 

ЧАЧАНСКИ ГЛАС- ср. страна  
05.07.2019. 

Озон прес, Епицентар прес и др. 

Занати опет популарни (у вези 

првог уписног круга у средњим 

школама). 

07.07.2019. 

 
 Милован Филиповић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА 
 

Планиране 

активности 
Начин реализације Циљ Временски рок Одговорно лице Индикатор 

Формирање тима за 

заштиту од насиља 
Избор чланова тима 

Повећање безбедности у 

школи 
Септембар 2018. 

Помоћници директора 

ППС 
Формиран тим 

Превентивне 

активности 

Информисање 

ученика о врстама 

и облицима насиља 

Одељењски 

састанци,часови 

грађанског васпитања и 

верске 

наставе,социологије,фил

озофије, психолошке, 

радионице,предавање 

„Насиље, врсте и 

превенција“ 

Стицање знања о врстама 

и облицима насиља и 

начину реаговања како 

ученика и запослених тако 

и родитеље 

Прво полугодиште 

ТИМ и предметни 

наставници, 

одељењске старешине. 

Правила 

понашања 

Организовање 

разноврсних 

ванаставних 

активности за 

структуирање 

слободног времена 

ученика 

 

Школска спортска 

такмичења (стони тенис, 

одбојка, рукомет, 

фудбал) 

Хуманитарни турнир у 

кошарци,фудбалу и 

одбојци на иницијативу 

Ученичког парламента 

Дебатни клуб 

Квиз знања 

Професионална 

орјентација 

Излети 

Екскурзије 

Ученички парламент 

Психолошке радионице 

Квалитетно и активно 

проведено слободно 

време. 

Могућност да се ученици 

искажу у појединим 

областима. 

Школска година 

2018/19. 

ТИМ, предметни 

наставници и ППС 

Ангажовање 

ученика за 

спортске 

активности и 

хуманитарни рад. 

Јавна похвала за 

постигнут успех. 

* У току првог полугодишта одржана су предавања на тему Насиље, врсте и превенција у већем броју одељења у школи. 

У школској 2018/19. је забележено 4 насиља трећег нивоа и 6 ученика су са планом заштите.
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XVIII СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Програм стручног усавршавања обухвата садржаје којима је циљ  постизање 

континуираног професионалног развоја наставног и ненаставног особља. Сви садржаји у 

вези са стручним усавршавањем реализују се на 2 плана: кроз стручно усавршавање ван 

установе (акредитовани семинари, стручни скупови, симпозијуми...) и унутар саме установе 

(угледни/огледни часови, предавања, промоције, презентације...) 

 Дидактичко-методичко усавршавање наставног особља одвијаће се углавном у 

оквиру стручнихвећа, што је прецизирано у плановима рада истих.  

Стручно усавршавање у оквиру стручних већа треба да се састоји у основи из два 

дела: предметно-стручног и дидактичко-методичког. С тим у вези, активи треба да путем 

предавања и консултација помогну својим члановима у оспособљавању за постизање већих 

ефеката у образовно-васпитном раду. Поред наведеног, стручно усавршавање обухвата 

педагошко-инструктивни рад и то:  

           а) При анализи посећеног часа (надзорник, директор, помоћник директора, педагог, 

психолог).  

           б) Инструкције при припремању наставника за час, сарадња са педагогом и 

психологом, као и помоћником директора (посебно са наставницима почетницима).  

          Индивидуално стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и сарадника у 

настави одвијаће се перманентно током школске године кроз праћење и проучавање стручне 

педагошке литературе.  

 Наставници и стручни сарадници стручно ће се усавршавати активним учешћем на 

стручним скуповима и семинарима који буду организовани од стране Регионалног центра за 

стручно усавршавање запослених у образовању, а основа за то биће Каталог Министарства 

просвете и спорта са акредитованим програмима стручног усавршавања из свих области 

везаних за рад у школи.  

 Посебна пажња ће ове године  бити посвећена стручном усавршавању унутар 

установе кроз тематска предавања, стручне анализе, реализацију угледних и огледних 

часова, обучавању и проширивању знања наставног кадра за рад на рачунарима.  

Биће Обезбеђено континуирано стручно усавршавање наставника за примену 

савремених метода и облика рада и омогућена набавка стручне литературе у циљу 

побољшања квалитета наставе и повећања компетенција наставника. 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 
 

 План стручног усавршавања за ову донет је на основу следеће документације: 

 Правилника о стручном усавршавању бр.13/2012. 

 Приручника о планирању стручног усавршавања 

 Извештаја о стручном усавршавању за претходну школску годину 

 Извештаја о раду стручних већа за претходну школску годину 

 Предлога стручних већа о специфичним потребама за стручним усавршавањем  

План стручног усавршавања је саставни део Годишњег плана рада за текућу годину и 

биће доступан свим предметним наставницима и стручним сарадницима. 

Стручно усавршавање ће се одвијати кроз: 

 44 сата за сваког запосленог кроз активности које предузима установа у 

оквиру својих развојних активности.  

 Присуствовање акредитованим семинарима чија се понуда налази у Каталогу за 

2016/17. и 2017/18. годину или у понуди Регионалног центра за професионални 

развој запослених у образовању 

 Присуствовање стручним скуповима 
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 У школској 2017/18. години планира се детаљно истраживање компетенција 

наставника. Наставници ће попуњавати упитник о потребама за стручним 

усавршавањем (компетенцијама које желе да развијају и усавршавају). 

Предметни наставници и стручни сарадници наше школе су учествовали на обукама и 

семинарима. На семинару „Активно учење/настава 1. базични ниво“ учествовало је 29 

наставника а на семинару „Активно учење/настава 2. напредни ниво“ било је 23 наставника. 

Они су том приликом остварили 40 сати стручног усавршавања. На семинару „ Репаратура 

машинских делова у функцији одрживог развоја“ узело је учешће 17 наставника машинске 

групе предмета. Један наставник и један стручни сарадник присуствовали су семинару „ 

Подршка наставницима и стручним сарадницима школа у раду са децом са посебним 

потребама, развојним тешкоћама“. На семинару „Школско оцењивање у основној и средњој 

школи 1“ била су два наставника. Семинар „Употреба напредних метода у реконструкцији 

саобраћајних незгода“(15.12.2018.) посетило је три наставника саобраћајне струке, а на 

семинару „Каријерно вођење и саветовање  КВИС Од школе до посла“ било је два 

наставника. Обуку у области ПИСА тестирања прошло је два наставника. На ГИЗовим 

семинарима „Реформа средњег стручног образовања“ учествовло је пет наставника и 

директор. 

У другом полугодишту организован је и реализован семинар Мој час-учење за трећи 

миленијум, који је похађало 16 наставника и психолог школе. Потом, реализован је семинар 

о примени SELFI инструмента за самовредновање и спроведене су анкете. 

За наставнике текстилне струке, у организацији ГИЗа реализован је крајем јуна семинар 

Коришћење рачунара у моделирању одеће. 
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Стручна већа Јаке стране (компетенције које су развијене) 
Слабе стране (компетенције које запослени желе да 

развију) 

Информатика 

Знања: 

- Уже стручна знања из области машинства  К1 

- Знања из информатике  К1 

- Знања из основе програма образовно-васпитног рада К4 

Вештине: 

- Комуникацијске вештине К4 

- Преношење знања деци (подучавање индивидуални, 

групни, рад у паровима) К2 

- Активно слушање К2 

- Тимски рад К4 

Знања: 

- Превенција насиља, злостављања, занемаривања К4 

- Знања о техникама евалуације и самоевалуације К2 

- Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и 

из друштвено маргинализованих група К3 

Вештине: 

- Отвореност за новине К4 

- Срадања са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу К4 

- Информационо-комуникацијске технологије К1 

 Стручно веће 

Машинске 

струке   

Знања: 

- Вођење разредног старешинства, рад са децом  К3 

- Знања из информатике  К1 

- Знања из основе програма образовно-васпитног рада К4 

- Познавање тових технологија и њихова примена у 

пракси К1 

Вештине: 

- Комуникацијске вештине К4 

- Преношење знања деци (подучавање индивидуални, 

групни, рад у паровима) К2 

- Активно слушање К2 

Знања: 

- Знања о техникама евалуације и самоевалуације К2 

- Отвореност за новине К4 

- Срадања са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу К4 

- о новинама у методици радаиз педагогије и 

психологије 

- о техникама учења 

- о познавању закона, прописа, правних аката, 

процедура 

- о планирању и евидентирању рада 

- из страних  језика 

Вештине: 

- Познавање нових верзија програмског 

пакетаSolidWorks иSolidCAM као и усавршавање 

CNC технологије К1 

- алати за е-учионицу K1 

- израда сајта K1 

- израда блога K1 
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Стручно веће 

мехатронике 

Знања: 

- Уже стручна знања из области електротехнике K1 

- Педагогије и психологије К4 

- Знања о техникама учења К4 

- О основама програма васпитно-образовног рада 

- Информатике К1 

- Опланирању и евидентирању радаК4 

Вештине: 

- Конструктивно решавање конфликата K4 

- Преношење знања деци (подучавање) K2 

- Индивидуалног, групног,фронталног и рада у паровима 

са децом K3 

- Израде средстава и других материјала за рад K4 

- Организације  разних активности – шта, како, кога 

позвати; K2 
- Тимски рад K4 

- Комуникацијске вештине K4 

- Активно слушање K2 

 

Знања: 

- Страни језик К1 

- Познавање закона, прописа, правних аката, 

процедура 

 

 

Вештине: 

- Знања о техникама евалуације и самоевалуације К2 

- Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу K4 

- Отвореност ка новом, односно за ново – за себе, за 

друге K4 

-  

Стручно веће 

машинство-

Пракса 

Знања: 

- Технике учења К2 

- Различите методе ,технике и активности К2 

- Уже стручна знања из области машинства К1 

-  Знања из информатике  К1 

Знања: 

- Нова стручна знања из области машинства К1 

- Информатика К1 

- Технике учења К2 

Стручно веће 

за Саобраћај 

Знања: 

- Уже стручна знања К1 

- Информатика К1 

Вештине: 

- Тимски рад  К4 

- Преношење знања деци (подучавање) К2 

- Комуникацијске вештине К4 

 

Знања: 

- Информатика К1 

- Страни језик К1 

- Стручних области: безбедност саобраћаја, 

регулисање саобраћаја, сервиси и дијагностички 

центри, путнички саобраћај, моторна возила, 

међународни певоз и шпедиција и рад ауто школа 

K1 

Вештине: 

- Отвореност за новине (област саобраћај) К4 
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Стручно веће 

Уметност 

Знања: 

- Из педагогије и психологије K4 

- О различитим методама, техникама и активностима K2 

- Страни језик K1 

- О техникама евалуације и самоевалуације K2 

- Тимски рад K4 

- Индивидуалног, групног,фронталног и рада у 

паровима са децом K3 

Вештине: 

- Активно слушање K2 

- Комуникацијске вештине K4 

- Преношење знања деци (подучавање) K2 

- Самоевалуација K2 

- Моторичке, ликовне /музичке вештине K1 

- Отвореност ка новом, односно за ново – за себе, за 

друге K4 

- Емпатија 

- Покретање, иницрање и вођења различитих 

активности 

- Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу K4 

- Израде средстава и других материјала за рад K4 

- Организације  разних активности – шта, како, кога 

позвати; K2 
- Конструктивно решавање конфликата K4 

- Коришћење разних техника (нпр.ликовних) у раду са 

децом – шта, који материјали K2 

Знања: 

- Познавање закона, прописа, правних аката, 

процедура 

- О планирању и евидентирању рада K1 

 

Вештине: 
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Стручно веће 

страних језика 

Знања: 

- Педагогија и психологија К4 

 

Вештине: 

- Преношење знања деци (подучавање) К2 

- Активно слушање К2 

- Вештине индивидуалног, групног, фронталног и рада у 

паровима са децом К4 

Знања: 

- Информатика К1 

- Технике учења К2 

Вештине: 

- Конструктивно решавање конфликата К4 

- Отвореност за новине К4 

- Самоевалуација К2 

- Планирање и израда ИОП-а К3 

Стручно веће 

друштвене групе 

предмета 

Знања: 

- Уже стручна знања из области друштвених наука К1 

- Информатика К1 

Вештине: 

- Организација разних активности К4 

- Тимски рад К4 

- Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу К4 

Знања: 

- Знања из методике К2 

- Вештине: 

- Праћење и вредновање ученичких постигнућа К4 

 

 

Стручно веће 

физике, хемије, 

биологије и 

електротехнике 

Знања: 

- Знања из педагогије и психологије К4 

- Различите методе ,технике и активностима К2 

- Информатика К1 

- Страни језик К1 

- Знања о планирању и евидентирању рада К4 

- Технике учења К2 

Знања: 

- Информатика К1 

- Страни језик К1 

 

Вештине: 

- Израда средстава и других материјала за рад К4 

 

Стручно веће 

српског језика и 

књижевности 

Знања: 

- Технике, активности и методе учења К2 

- Уже стручна знања из српског језика и књижевности 

К1 

Вештине: 

- Активно слушање К4 

- Комуникацијске вештине К4 

 

Знања: 

- Превенција насиља и дискримиације К4 

- ИТ технологије К1 

- О начинима сарадње са породицом К3 

Вештине: 

- Развијање мотивације К2 
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Стручно веће за 

Математику 

Знања: 

- Уже стручна знања из математике К1 

- О различитим методама, техникама и активностимаK2 

- Информатика K1 

Вештине: 

- Тимски рад К4 

- Преношење знања деци (подучавање) K2 

- Уже стручна знања из области ( развој говора, математ  

ички појмови итд.). 

Знања: 

- Технике учења К2 

- Из педагогије и психологије K4 

- Отвореност ка новом, односно за ново – за себе, за 

друге K3 

- Вештине: 

- Развијање код ученика мотивације за рад К3 

 

Укупни подаци 

за сва стручна 

већа 

Знања: 

- Уже стручна знања одговарајућих области К1 

- Информатика К1 

- Знања из педагогије и психологије К4 

- Знања о планирању и евидентирању рада К4 

- О различитим методама, техникама и активностима К2 

- Знања о техникама  учења К2 

- Вештине индивидуалног, групног, фронталног и рада у 

паровима са децом К4 

-  

Вештине: 

- Тимски рад К4 

- Преношења знања деци К2 

- Комуникацијске вештине К4 

- Активно слушање К4 

- Срадања са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу К4 

- Комуникацијске вештине K4 

- Активно слушање K2 

- Конструктивно решавање конфликата K4 

-  

 

Знања: 

- Информатика К1 

- Страни језик К1 

- Технике учења К2 

- О техникама евалуације и самоевалуације К2 

- О развојним карактеристикама К3 

- Уже стручна знања К1 

- Познавање закона, прописа, правних аката, 

процедура 

- О планирању и евидентирању рада K1 

- Превенција насиља, злостављања, занемаривања К4 

- Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и 

из друштвено маргинализованих група К3 

-  

Вештине: 

- Отвореност за новине-вештине увођења иновација 

у различитим областима К3 

- Израда средстава и других материјала за рад К4 

- Комуникацијске вештине К4 

- Конструктивно решавање конфликата К4 

- Организовање различитих активности К4 

- Коришћење разних техника у раду са децом К3 

- Развијање код ученика мотивације за рад К3 

- Познавање нових верзија програмског 
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пакетаSolidWorks иSolidCAM као и усавршавање 

CNC технологије К1 

- алати за е-учионицу K1 

- израда сајта K1 

- израда блога K1 

- Стручних области: безбедност саобраћаја, 

регулисање саобраћаја, сервиси и дијагностички 

центри, путнички саобраћај, моторна возила, 

међународни певоз и шпедиција и рад ауто школа 

K1 

-  

 

Одлучили смо да ће нагласак на стручном усавршавању ове школске године бити у функцији превазилажења или отклањања уочених 

слабости, па ће у складу са тим специфичностима бити и организовани и изабрани семинари и стручни скупови: 
 

Динамика 

реализације 
Активности Начин реализације 

Носиоци 

активности 

Акредитовани семинари 

Током школске 

године 

 

- Програми подршке ученицима (П1, П2, П4, П5) 

- Програми развоја инклузивне праксе и културе (П3) 

- Израда наставних материјала и средстава (П10) 

- Уже стручна знања  

- Знања из педагогије и психологије 

- Јачање професионалних капацитета запослених у области увођења 

иновативних метода наставе и управљања одељењем (П10) 

- Комуникацијске вештине (П5) 

- Сарадња са родитељима (П9) 

- Превенција насиља, злостављања изанемаривања (П1) 

 

Чланови стручног већа за област Српски језик и књижевност су 

предложили следеће семинаре: 

- 713 Републички зимски семинар К1 

Праћење распореда 

семинара у РЦЧ 

 

ППС 

Тим за инклузивно 

образовање 

Руководиоци 

стручних већа 

Тим за заштиту од 

насиља 
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- 723 Лектира не боли – развој читалачке мотивације К2 

- 699 Активно креативно учење: савремени трендови у настави 

граматике К1  

- Школско оцењивање у основној и средњој школи 

 

Чланови стручног већа за област Мехатроника су предложили 

следеће семинаре: 

- 667 Обука наставника средњих стручних школа из електротехнике, 

рачунарства и мехатронике за извођење удаљених 

експеримената K1 

- 131 Стрес у школи - превазилажење, промена K4 

 

Чланови стручног већа за област Уметностсу предложили следеће 

семинаре: 

- Информационо – комуникацијеске технологије 

 

Чланови стручног већа Друштвене групе предмета су предложили 

следеће семинаре: 

- Креативност у настави као фактор успешног учења (404,К2) 

- Примена мотивационих техника у настави (492,К3) 

- Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на 

интерактиван начин (488, К3) 

- Креативност у настави као фактор успешног учења (404,К2) 

 

Чланови стручног већа за област Машинство и обрада метала су 

предложили следеће семинаре 

- Примена мотивационих техника у настави (492,К3) 

- Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на 

интерактиван начин (488, К3) 

Годишњи семинар фирме „Solfins“ о програмским пакетима за 

моделирање САМ технологију и 3D штампача  

- 672 Програмирање КУМА у радионичким условима- програмски 

системи за интерактивно дијалошко  програмирање КУМА К1 

- Заједница машинских школа 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=723&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=699&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=699&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=667&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=667&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=667&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=131&godina=2014/2015
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- 641 CAD/CAM концепт К1 

- 679 Савремене машине алатке-стање и трендови К1 

 

Предложени акредитовани семинари за предмете Рачунарство и 

информатика су: 

- 188 Flash анимације 1-електронски 

- 189 Flash анимације 2-електронски 

- 204 Од хардвера до веб-сервиса К1  

- 215 Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по 

европским ЕЦДЛ стандардима на примеру програма за базе 

података К2 

- 363 Видео лекције – наставна средства савременог образовања К2 

-  414 Мотивација и психолошки принципи учења К2 

- 491 Примена енигматског квиза у настави К3 

- 498 Настава у облаку К4 

- 650 Геометријска тела у пројекцијама - од креде до клауда К1 

 

Предложени акредитовани семинари за предмет Музичка култура 

су: 

- 54 Наставник као креатор климе у одељењу К3 

- 780 Савремене методе учења музике К1 

- 95 Ауторитет та тешка  страна реч К4 

- 108 Како са насиљем и васпитним проблемима у школи К4 

- 99 Дискриминација и механизми заштите од дискриминације К4 

 

Предложени акредитовани семинари за предмет Филозофија су: 

- 388 Интрактивним методама кроз наставу до оцене која 

мотивише К2 

Семинари у оквиру установе (44 сата стручног усавршавања) 

Током школске 

године 
Ефикасним учењем до бољих резултата 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа 

школе, ППС 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=204&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=215&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=215&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=215&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=363&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=414&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=491&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=498&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=650&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=54&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=388&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=388&godina=2014/2015
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Током школске 

године 
Рад са децом из маргинализованих група 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа 

школе, ППС 

Током школске 

године 
Предуслови успешне наставе 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа 

школе, ППС 

Током школске 

године  

Програм огледа, модел центра, пројекти образовно-васпитног 

карактера 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа 

школе, ППС 

Током школске 

године 
Студијска путовања и стручне посете уз дискусију и анализу 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа 

школе, ППС 

Током школске 

године 
Истраживања –научна, акциона 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа 

школе, ППС 

Децембар и март Изложбе у школском холу  складу са интересовањима ученика 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа школе 

За време зимског 

распуста 
Стручни скуп историчара на Филозофском факултету у Београду 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа школе 

Друго 

полугодиште 
Историја између мита и науке 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа школе 

Друго 

полугодиште 
Унапређење примене тестова знања у настави 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа 

школе, ППС 

Друго 

полугодиште 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе и управљања одељењем 

 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа школе 
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Друго 

полугодиште 

Превенција насиља,злостављањаи занемаривања 

 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа 

школе, ППС 

Друго 

полугодиште 

Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено 

маргинализованих група 

 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа 

школе, ППС 

Током школске 

године 

Припрема, планирање, реализација, анализа и дискусија 

угледних/огледних часова (П8) 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа 

школе, ППС 

Током школске 

године 

Израда наставних материјала и средстава (израда тестова знања, 

иницијалних тестова...) (П10) 

 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа 

организатори 

практичне наставе, 

ППС 

Током школске 

године 
Обука (учење) страног језика (П8) 

У складу са потребама и 

интересовањима 

предметних наставника 

и стручних сарадника  

(ЛППР) 

Представници 

стручног већа 

страних језика 

 

Друго 

полугодиште 

 

Комуникацијске вештине 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа 

организатори 

практичне наставе, 

ППС 

Друго 

полугодиште 

 

Учење да се учи и развијање мотивације за учење 

 

У складу са плановима 

стручних већа и 

предметних наставника 

Представници 

стручних већа 

организатори 

практичне наставе, 

ППС 
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Стручни скупови (оријентационе теме): 

Током школске 

године 

      Подршка ученицима са посебним потребама и ученицима из 

непотпуних породица, из породица нижег социјалног статуса... (П3) 

 

У складу са потребама и 

интересовањима 

предметних наставника 

и стручних сарадника 

(ЛППР) 

Аутор стручног 

скупа 

 

Током школске 

године 

      Приказ иновативног поступка, приручника, сајта, блога, 

презентације...(П10) 

 

У складу са потребама и 

интересовањима 

предметних наставника 

и стручних сарадника 

(ЛППР) 

Аутор презентације, 

блога, иновативног 

поступка... 

Друго 

полугодиште 
Узроци школског неуспеха (П8) Према указаној потреби 

ППС или аутори 

акредитованог 

семинара из ове 

области 

Током школске 

године 
Конструктивно решавање конфликата (П5) 

У складу са плановима 

стручних већа 
ППС 

Током школске 

године 
Технике учења и развијање мотивације за учење (П7) 

У складу са плановима 

стручних већа 
ППС 

Током школске 

године 
Развојне карактеристике деце (П8) 

У складу са плановима 

стручних већа 
ППС 

Током школске 

године 
Очување здравља, Борба против наркоманије (П4) 

У складу са плановима 

стручних већа 
ППС 

Током школске 

године 
Технике евалуације и самоевалуације (П8) 

У складу са плановима 

стручних већа 
ППС 

 

 

 

 

 

 


