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IУВОД 

 
Школска година је започела у складу са Школским календаром за школску 2019/2020. 

годину у понедељак 2. септембра 2019. године. 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 6.9.2019. уз пригодан уметнички програм. Овај 

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

холу школе. 

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

Сајам књига је посетило 49 ученика и 2 предметна наставника и један стручни сарадник 

(24.10.2019.-ђачки дан).  

 Наши ученици су и ове године били вредни и учествовали су акцији „Дрво посади, 

парк уреди, лепотом победи“, као и у пројекту „Наша шума- наша брига“ и акцији Велика 

планинска трка, где су им се придружили и професори. Организован је и реализован излет и 

обилазак манастира у Рашкој области. 

 Ученици уметничких одељења су учествовали на конкурсима за изложбе 

„Минијатурни бијенале“ и „Мини рестарт“, а касније су и илагали своје радове на тим 

изложбама. Мурал на згради библиотеке „Владислав Петковић Дис је завршен и захваљујући 

нашим ученицима. Такође, они су излагали своје радове и на изложби у Народном музеју у 

Чачку. У оквиру Светосавских свечаности, ученици са наставницима су узели учешће у 

Радионицама иконописма. Затим, излагали су своје радове и на изложби у оквиру Сајма 

православног издаваштва. Наставници су излагали своје радове на изложби „Чачани ликовни 

ствараоци“. 

 Што се опремања простора тиче, настављено је адаптирање и опремање кабинети,  

обезбеђено је 20 нових рачунара, замењени су рачунари у кабинету бр.14, набављен је 

комплет LEGO MINDSTORMS EV3 и сензори за наставу у области роботике. Важно је 

напоменути да је замењена столарија у канцеларији рачуноводства и помоћника директора, 

као и да је адаптирана и уређена канцеларија Педагошко-психолоке службе.  

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

су: 7  ученика школе је добило Ученичке стипендије које финансира Министарство просвете. 

 Ученици наше школе су и ове године учествовали у спортским такмичењима, од којих 

треба посебно нагласити Општинско и Окружно такмичење у стоном тенису, где је ученик 

Немања Басарић заузео прво место у индивидуалном такмичењу. Такође, ученици су узели 

учешће и на Општинском такмичењу у кошарци. 

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

врсте ученицима првог разреда. Педагог је одржао предавање „Стандарди и индикатори у 

настави“, док је психолог држао предавања на тему „Личност наставника у савременим 

околсностима“ и „Меанизми одбране“ у склопу стручног усавршавања у установи. 

Традиционално је одржана јесења Акција добровољног давања крви (29.11.2019.). У 

њој је учествовало 25 ученика и 1 наставник.  

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

семинарима. На семинару „Обука насртавника за примену различитих метода учења у 

настави“ учествовало је 24 наставника, док је на семинару „Слика и прилика- визуелна 

писменист и ликовно наслеђе“ било 14 наставника. Нартавници из области мехатронике 

похађали су семинар „Примена робота у настави“. Један наставник српског језика и три 

наставника енглеског језика учествовали су на семинару „Програм буке наставника за 

реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“. Натавници из области текстилства 

присуствовали су завршној конференцији ГИЗ-а у Београду где су приказани радови наших 
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ученика (26.11.2019.). Школски библиотекари присуствовали су 30.09.2019. године радном 

састанку стручног већа библиотекара, а потом и семинарима: 25.11.2019. године 

„Класификација монографских публикација, одређивање УДК бројева, и примена Сложених 

таблица универзалне децималне класификације“, и 05.12.2019. године „21. век у школској 

библиотеци“. У другом полугодишту наставници,директор и стручни сарадник су похађали 

онлајн семинар Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима. 

 У првом полугодишту припреман је и делимично реализован пројекат „Вредновање 

рада наставника од стране ученика“.  

 Организована је прослава за испраћај пензионера у ресторану „ Бабић“, која је била 

веома посећена. (15.11.2019.) Одржана новогодишња приредба и подела пакетића за децу 

запослених (27.12.2019.) 

Директор је току првог полугодишта посетио 9 часова, а педагошко-психолошка 

служба је посетила укупно 25 наставних часова. Дате су повратне информације предметним 

наставницима о квалитету посећених часова и предложили мере за унапређење наставе 

(према утврђеном распореду посете часовима). 

Организоване су и хуманитарне акције (турнири у баскету, одбојци и стоном тенису) 

прикупљања новчане помоћи за најугроженије ученике. 

 Реализовано је укупно 3  седнице одељењских већа, 4 седнице Наставничког већа, 2 

родитељска састанка, 4 седнице Школског одбора, 1 седница Савета родитеља, 5 састанка 

Ученичког парламента, 1 састанак Педагошког колегијума.  

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

у среду 8 .1.2019. године.  

 Одржан је и литерарни конкурс о Светом Сави и проглашени најбољи радови.  

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

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

већа, констатован појединачан успех ученика по одељењима и одржани родитељски 

састанци. 

У другом полугодишту због пандемије COVID19 и проглашења ванредне ситуације 

настава је реализована преко интернета. Наставници су користили Мудл платформу, на коју 

су качили материјале из својих предмета и тако ученицима преносили знање. Такође, 

правили су и тестове и процењивали постигнућа ученика. Нагласак је ипак стављен на 

формативно оцењивање и праћење напредовања ученика. Будући да је велики број ученика 

имао проблем са техничком подршком, одељењске старешине су направиле и вајбер групе и  

на тај начин комуницирале са ученицима, ту су им предметни наставници прослеђивали 

материјал за учење. Педагошко-психолошка служба била је посредно у контакту са 

ученицима и родитељима, преко одељењских старешина. Такође, наставницима је повремену 

пружана и психолошка подршка и помоћ у реализацији наставе. Узимајући све у обзир друго 

полугодиште је успешно приведено крају.  

Школска година је завршена 31.08.2020. 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 
 

Машинствоиобрадаметала 
 

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

године. У том интервалу ће се реализовати блок настава за ученике одељења 4м1 из 

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

моделирање машинских елемената и конструкција. 

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

(3м5) реализоваће се по следећем распореду:Познавање саобраћајних прописа 30 часова  (9.9 

– 13.9.2019.године). 

Прва помоћ реализоваће се на почетку школске године- 10 часова (16.9 – 

17.9.2019.године). Обука вожње 40 часова на моторном возилу Б категорије реализоваће се 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, Тестирањаи дијагностике мехатронских система и 

Одржавања и монтаже  мехатронских система реализоваће се у 35., 36.и 37. недељи. 

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

предмета Системи управљања (30 часа), Хидраулички и пнеуматски системи као објекти 

управљања (30 часова) и Електрични погон и опрема у мехатроници (30 часова). реализоваће 

се 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) реализоваће се у првом полугодишту од октобра 2019. до 17.јануара 2020. године. 

ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА БЛОК НАСТАВЕ 

ОДЕЉЕЊЕ 2М7 ОДЕЉЕЊЕ 3М7 ОДЕЉЕЊЕ 4М7 

30.9.2019.год. 21.10.2019.год. 11.5.2020.год. 

1.10.2019.год 29.10.2019.год. 12.5.2020.год. 

9.10.2019.год 6.11.2019.год. 13.5.2020.год. 

17.10.2019.год. 14.11.2019.год. 14.5.2020.год. 

25.10.2019.год. 22.11.2019.год. 15.5. 2020.год. 

28.10.2019.год. 2.12.2019. год. 18.5.2020.год. 

5.11.2019.год. 10.12.2019.год. 19.5.2020.год. 

13.11.2019.год. 18.12.2019.год. 20.5.2020.год. 

28.11.2019.год. 26.12.2019.год. 21.5.2020.год. 

6.12.2019.год. 10.1.2020.год. 22.5.2020.год. 

9.12.2019.год. 24.2.2020.год. 25.5.2020.год. 

17.12.2019.год. 3.3.2020.год. 26.5.2020.год. 

25.12.2019.год. 11.3.2020.год. 27.5.2020.год. 

9.1.2020.год. 19.3.2020.год. 28.5.2020.год. 

17.1.2020.год. 27.3.2020.год. 29.5.2020.год. 

Блок настава из практичне наставе завршних одељењаIIIразреда обавиће се у 33. и 34. 

недељи школске године.  

 Блок настава у одељењима 1м4, 2м4, – оператер машинске обраде реализује се по 

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

наставних недеља школске године.    

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

реализоваће се током школске године за 32 наставне недеље. Блок настава у овом одељењу  

реализоваће се 33. и 34. недеље школске године. 

Блок настава из мерења и контроле квалитета са фондом од 30 часова, за образовни 

профил Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машинама (одељење 1м1) реализоваће 

се током школске године према распореду предметног наставника. Блок настава из 

практичне наставе у истом одељењу (1М1) са фондом од 30 часова, реализоваће се у 35. 

наставној недељи школске године. 

Блок настава из практичне наставе за образовни профил Техничар за роботику (1М6) 

са фондом од 60 часова реализоваће се кроз 10 наставних недеља у сваком полугодишту по 3 

часа недељно. 

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

Техничар за компјутерско управљање (одељење 2м1) реализоваће се током школске године и 

према распореду предметног 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 

реализованаје током школске године по следећем распореду:  

1. блок - Прва помоћ - 10 часова (29.и 30.04.2020.) 

2. блок - Упознавање саобраћајног предузећа - 20 часова (12.11 – 15.11.2019.год.) – 2с1 и   

2с2  
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3. блок - Познавање саобраћајних прописа - 30 часова (4.5 – 8.5.2020.год.) 

Код возача моторних возила (2с6) настава у блоку износи 60 часова и реализованаје 

током школске године по следећем распореду:  

1. блок - Познавање саобраћајних прописа (09.9 – 13.9.2019.год.)  

2. блок - Прва помоћ - 10 часова (24.2 – 25.2.2020.год.)  

3. блок - Обука вожње Б категорије - реализованаје 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 реализованаје у трајању од 32 радне недеље.  

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

реализованаје по следећем распореду:  

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

реализована се oд (11.5 – 15.5.2020.год.)  

2. блок - Обука вожње на моторном возилу Б категорије (40) часова реализованаје 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 реализованаје по 

следећем распореду:  

1.блок - Познавање саобраћајних прописа - 30 часова (09.9 – 13.9.2019.год.)  

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

реализованаје 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 

реализованаје по следећем распореду:  

1. блок – Безбедност саобраћаја - 30 часова (14.10. – 18.10.2019.год.) – 4с1, (21.10. – 

25.10.2019. год) – 4с2  

2. блок – Моторна возила - 30 часова (21.04. – 27.04 2020.год.) – 4с1 и 4с2 

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

1.блок - Познавање саобраћајних прописа – 30 часова (09.9 – 13.9.2019.год.)  

2. блок - Прва помоћ - 10 часова (16.9. – 17.9.2019.год.) 

У одељењу 4м3   блок настава је се одвијала по следећем распореду:  

1.блок - Познавање саобраћајних прописа – 30 часова (09.9 – 13.9.2019.год.)  

2. блок - Прва помоћ - 10 часова (16.9. – 17.9.2019.год.) 

 

Текстилство и кожарство 
 

У образовном профилу Модни кројач блок настава у првом разреду, у одељењу 1ТК, 

из предмета Практична настава са фондом од 30 часова ће се реализовати у 37. недељи. 

У образовном профилу Модни кројач у другом разреду блок настава из предмета 

Конструкција одеће са фондом од 30 часова ће се реализовати у 36. недељи. Блок настава из 

предмета Практична настава са фондом од 90 часова ће се реализовати у 9. недељи (прво 

полугодиште), затим у 25. недељи и 37. недељи (друго полугодиште). 

У образовном профилу Модни кројач у трећем разреду блок настава из предмета 

Конструкција одеће са фондом од 30 часова ће се реализовати у 12. и 37. недељи. Блок 

настава из предмета Практична настава са фондом од 150 часова ће се реализовати у 20. и 21. 

недељи (прво полугодиште), а затим у 36. и 37. недељи (друго полугодиште). 
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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 4 – 8. 11. 2019. године, а други део од 24 – 

28. 2. 2020. 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 – 27. 9. 2019. године, а други део од 18 

– 22. 5. 2020. 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 7 – 11. 10. 2019. године, други део од 23– 

27. 3. 2020. године и трећи део 25 – 29. 5. 2020. године.  

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

одржана је од 11 – 15. 5. 2020. године, а за ученике одељења 2ум одржаће се од 23– 27. 3. 

2020. године. Блок настава из Предматурске праксе са фондом 60 часова, за ученике одељења 

4ум одржана је у две последње радно-наставне недеље. 

 

IV ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 

 
У наредном периоду,поред наставка започетих активности, приоритети на унапређењу 

материјално-техничких услова рада биће на адаптацији и реконструкцији школског простора 

и на изради и набавци савремених наставних средстава. 

Активности 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације  

и средства 

Реализовано 

Замена столарије на школској згради 

(канцелар. рачуноводства и помоћника 

директора) 

Директор 

Одржавање 

Министарство  

Град Чачак 

Донатори 

Реализовано 

крајем 2019. 

Набавка алата, материјала и прибора 

за опремање ЦНЦ центра у Школској 

радионици 

Директор 

Организатор 

практ. наставе 

Финансијски 

план (текуће 

одржавање) 

До краја 2019. 

године 

Набавка и замена рачунарске опреме у 

Кабинету за моделирањеи 

компјутерску графику (бр. 14) 

Директор 

Стручно веће 

Финансијс. план 

(машине и 

опрема) 

Реализовано 

крајем 2019. 

Адаптација, уређење и опремање  

Кабинетаза моделирањеи 

програмирање (бр. 16 Б) 

Директор 

Стручно веће 

Финансијс. план 

(машине и 

опрема) 

Реализовано 

крајем 2019. 

Набавка компоненти и израда 

симулатора управљања радом 

асинхроног мотора 

Директор 

Стручно веће 

Финансијс. план 

(машине и 

опрема) 

До краја 2019. 

године 

Адаптација, уређење и опремање нове 

канцеларије педагошко-психолошке 

службе 

Директор 

ППС 

Финансијски 

план (текуће 

одржавање) 

Реализовано 

крајем 2019. 

Адаптација, уређење и опремање 

кабинета за реализацију наставе  по 

групама (бр. 13 и 16 А)  

Директор 

Одржавање 

Финансијски 

план (текуће 

одржавање) 

Реализовано 

крајем 2019. 

Адаптација, уређење и опремање 

просторије за ваннаставне активности  

- Клуба младих  

Директор 

Одржавање 

Финансијски 

план (текуће 

одржавање) 

До краја 2019. 

године 
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Набавка комплета LEGO 

MINDSTORMS EV3 и сензора за 

наставу у области роботике 

Директор 

Стручно веће 

Финансијс. план 

(машине и 

опрема) 

Реализовано 

крајем 2019. 

Израда стола и набавка потрошног 

материјала за 3Д штампач 

Директор 

Стручно веће 

Финансијски 

план (текуће 

одржавање) 

Реализовано 

Одржавање, технички прегледи и 

сервиси возила намењених за обуку 

вожње 

Организатор 

практичне 

наставе 

Финансијски 

план (текуће 

одржавање) 

Реализованотоком 

школске године 

Набавка рачунараи опреме за подршку 

рада Ес-дневника 

Директор, 

Одржавање 

Министарство 

просвете  

Донатори 

Током школске 

године 

Реновирање и уређење 

специјализованих учионица, кабинета 

и радионица (кречење, набавка 

намештаја, постављање слика и 

паноа...)  

Директор 

Одржавање 

Финансијски 

план (текуће 

одржавање) 

Током школске 

године 

Обнављање рачунарске и пратеће 

опреме у специјализованим 

учионицама 

Директор 

Стручно веће 

Финансијски 

план (текуће 

одржавање) 

Током школске 

године 

Набавка алата и прибора за школску 

радионицу 

Организатор 

практичне 

наставе 

Финансијс. план 

(машине и 

опрема) 

Током школске 

године 

Набавка алата и опреме за наставу из 

практичног рада у области уметности 

Директор 

Стручно веће 

Финансијс. план 

(машине и 

опрема) 

Током школске 

године 

Набавка наставних средстава и учила 

за наставу из области саобраћаја 

Директор 

Стручно веће 

Финансијс. план 

(машине и 

опрема) 

Током школске 

године 

Набавка опреме и наставних средстава 

за наставу из области мехатронике 

Директор 

Стручно веће 

Финансијс. план 

(машине и 

опрема) 

Током школске 

године 

Набавка опреме и наставних средстава 

и уређивање фискултурне сале 

Директор 

Стручно веће 

Финансијс. план 

(наставна 

средства) 

Реализовано 

Ремонт котлова у котларници 
Директор 

домари 

Финансијски 

план (текуће 

одржавање) 

Реализовано у 

септембру 

Унапређење система видео надзора  
Директор 

Администратор 

Финансијс. план 

(софтвер) 

Током школске 

године 

Замена табли у појединим 

специјализованим учионицама и 

кабинетима 

Директор 

Стручна већа 

Финансијски 

план (текуће 

одржавање) 

Током школске 

године 

Поправка и замена завеса у појединим 

специјализованим учионицама и 

кабинетима 

Директор 

Стручна већа 

Финансијски 

план (текуће 

одржавање) 

Током школске 

године 

Набавка лектире и стручне литературе 

за школску библиотеку, набавка 

едукативних, мултимедијалних 

дискова за медијатеку 

Директор 

Библиотекари 

Финансијс. план 

(наставна 

средства) 

Током школске 

године 
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V КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 

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
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

 

ст
а
ж

 у
 

у
ст

а
н

о
в

и
 

Остали 

послови 

1. Лазовић Мирко ПМФ - проф. математике VII директор школе 100 28   

2. Топаловић Марија 

Филолошки факултет  

Професор српског језика и 

књижевности 

VII помоћник директора 50 12 настава 50% 

3. Радојичић Ненад 
Саобраћајни факултет – дипл. инж 

саобраћаја 
VII помоћник директора  50 12 настава 50% 

4. Петковић Драгиша 
ВШТСС - машински инжењер 

специјалиста 
VII 

организатор практичне наставе машинске 

струке 
100 13  

5. Поповић Весна 
Саобраћајни факултет – дипл. инж 

саобраћаја 
VII 

организатор практичне наставе саобраћајне 

струке 
50 21 настава 50% 

6. Дамљановић Ана Факултет уметности – академски вајар VII организатор наставе уметничке струке 50 16 настава 50% 

 

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 15   

2. Марковић Тања Филозофски факултет VII школски психолог 100 13   

3. Миленковић Мирка Факултет политичких наука VII библиотекар 100 37   

4. Капларевић Ацо Машински факултет VII библиотекар - медијатекар 55 12 настава 50% 



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

 

10 

 

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

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. Гостиљац Нада Правни факултет VII секретар школе 100 13   

2. Дробњаковић Винка Економски факултет VII шеф рачуноводства 100 17   

3. Белић Катарина Економска школа IV 
финансијско-књиговодствени 

радник – књиговођа 
100 26   

4. Ђоковић Љубомир Економска школа IV 
финансијско-књиговодствени 

радник –благајник 
100 17   
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РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

  
 Стручно веће српског језика и књижевности   Марија Тодорић 

 Стручно веће страних језика     Гордана Филиповић 

 Стручно веће природних наука     Драган Јовићевић 

 Стручно веће друштвене групе предмета   Душан Арсенијевић 

 Стручно веће физичког васпитања    Милош Ковачевић 

 Стручно веће математике     Добросав Капларевић 

 Стручно веће машинскеструке 

  - теорија       Драган Михаиловић  

  - практична настава      Милован Филиповић  

 Стручно веће саобраћајне струке    Иванка Матовић-Дилпарић 

 Стручно веће уметничке струке     Миодраг Даниловић 

 Стручно веће мехатронике     Драгана Оцокољић  

 Стручно веће текстилства и кожарства    Светлана Давидов Адамовић 
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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 28 1 28     1 21 1 21 1 29   4 109 4 109 

2 

Машински техничар 

за комп. 

конструисање 

    1 30 1 30     1 28 1 28     1 21 1 21 1 19   4 98 4 98 

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  
 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 29      1 29  1/2 15     1/2 15  1/2 12      1/2 12     2 56   2 56 

9 Аутолимар  1/2 11      1/2 11  1/2 12     1/2 12  1/2 4      1/2 4     1 1/2 27   
1 

1/2 
27 

10 Бравар 1/2 11   1/2 11                    1/2 11   1/2 11 

УКУПНО 3 81 3 89 6 170 2 56 3 83 5 139 2 36 3 66 5 102 3 63 7 173 12 301 19 474 
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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 

11 
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 

12 
Техничар друмског 

саобраћаја 
    2 59 2 59     2 59 2 59     2 60 2 60 2 58   8 236 8 236 

13 
Возач моторних 

возила 
1 30    1 30 1 33    1 33 1 21    1 21    3 84   3 84 

УКУПНО 1 30 2 59 3 89 1 33 2 59 3 92 1 21 2 60 3 81 2 58 3 84 8 236 11 320 

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 

14 Дрворезбар     1/3 7 1/3 7     1/2 6 1/2 6     1/3 8 1/3 8 1/3 5   
1 

1/2 
21 1 1/2 26 

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

16 
Конзерватор 

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

1 

1/2 
24 1 1/2 24 

УКУПНО   1 18 1 18   1 13 1 13   1 22 1 22 1 11   4 72 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 

17 Модни кројач 1 31   1 31 1 23   1 23         2 54   2 54 

УКУПНО 1 31   1 31 1 23   1 23         2 54   2 54 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 81 3 89 6 170 2 56 3 83 5 139 2 36 3 66 5 102 3 63 7 173 12 301 19 474 

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 59 3 89 1 33 2 59 3 92 1 21 2 60 3 81 2 58 3 84 8 236 11 320 

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 31   1 31 1 23   1 23         2 54   2 54 

УКУПНО 5 142 7 196 12 338 4 112 7 184 11 296 3 57 7 173 10 230 7 158 12 311 28 711 40 1022 
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2. Преглед броја ученика по одељењима, полу и верској настави и грађанском васпитању 

Први разред 
 

Разред и одељење 
Број  ученика 

дечаци девојчице укупно верска настава гражанско васпитање 

I M1 32 0 32 23 9 

I M2 23 6 29 13 16 

I М4 28 2 30 9 21 

I М5 30 0 30 20 10 

I М7 27 0 27 12 15 

I М8 28 0 28 17 11 

I С1 13 16 29 16 13 

I С2 11 19 30 19 11 

I С3 28 2 30 20 10 

I ТК 1 32 33 15 18 

I УМ 3 18 21 7 14 

УКУПНО 224 95 319 171 148 
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Други разред 
 

Разред и одељење 
Број  ученика 

дечаци девојчице укупно верска настава гражанско васпитање 

II M4 27 0 27 10 17 

II M5 24 0 24 8 16 

II M8 23 0 23 9 14 

II М1 31 1 32 16 16 

II М2 24 5 29 10 19 

II М6 24 3 27 17 10 

II М7 28 1 29 19 10 

II С1 18 13 31 12 19 

II С2 17 11 28 15 13 

II С6 27 3 30 16 14 

II ТК 4 24 28 16 12 

II УМ 5 13 18 7 11 

УКУПНО 252 74 326 155 171 
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Трећи разред 
 

Разред и одељење 
Број  ученика 

дечаци девојчице укупно верска настава гражанско васпитање 

III M1 24 1 25 12 13 

III М2 25 2 27 10 17 

III М3 24 2 26 15 11 

III М4 25 0 25 11 14 

III М5 25 0 25 18 7 

III М7 27 3 30 18 12 

III С1 17 12 29 14 15 

III С2 17 12 29 15 14 

III С6 28 3 31 20 11 

III ТК 4 19 23 9 14 

III УМ 1 12 13 5 8 

УКУПНО 217 66 283 147 136 
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Четврти разред 

Разред и одељење 
Број  ученика 

дечаци девојчице укупно верска настава гражанско васпитање 

IV М1 19 1 20 5 15 

IV М2 13 7 20 7 13 

IV М3 19 4 23 11 12 

IV М7 25 0 25 8 17 

IV С1 12 15 27 16 11 

IV С2 19 14 33 18 15 

IV УМ 4 16 20 12 8 

УКУПНО 111 57 168 77 91 
 

Укупно 
 

Разред и одељење 
Број  ученика 

дечаци девојчице укупно верска настава гражанско васпитање 

I разред 224 95 319 171 148 

II разред 252 74 326 155 171 

III разред 217 66 283 147 136 

IV разред 111 57 168 77 91 

УКУПНО 804 292 1096 550 546 
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VIIФОНД 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

22 

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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VIIIУСПЕХ УЧЕНИКА И ИЗОСТАНЦИ 
 

Анализа успеха на крају првог  тромесечја  школске 2019/2020. 

 
Први разред 

 

У оквиру првог разреда имамо 11 одељења и 322 ученика.. Позитиван успех је 

остварило 107 ученика или 33%. Укупно 215 ученика или 67% је са недовољним успехом.  

Од тог броја 64 ученика је са 1 недовољном, 44 ученика је са 2 недовољне и 107 или 

50% је са 3 и више недовољних.  

Укупан број недовољних оцена у 1. раѕреду је 617 или 1,92 по ученику. 

Успех ученика се креће у распону од 7% у м5 до 60% у 1м2. 

Најбољи успех су остварила одељења 1м2 и 1м1 са 60 и 50% ученика са позитивним 

успехом.Сва остала одељења су далеко испод овог нивоа постигнућа. 

 Са друге стране, најслабији успех остварила су одељења 1м5 и 1м8, у оба одељења 

има највише ученика са недовољним успехом  (93 и 83% ). Као један од показатеља слабог 

успеха у овим одељењима ( је иѕуѕетно велики  број ученика са 3 и више недовољних оцена 

64% у 1м5, 92% у 1м8.) Такође, у ова 2 одељења је највећи број недовољних оцена (110 или 

3,68 по ученику  у 1м5 и 119 или 4,10 по ученику у 1м8) 

 

Изостајање: ученици 1. разреда су до 1. тромесечја направили укупно 7122 иѕостанка 

или 22 по ученику, неоправданих је 542, оправданих 5895, а нерегулисаних иѕостанака је 715.  

Највише изостанака направило је одељење 1тк (1082 или  по ученику 34), а најмање одељење 

1м2 289 или 10 по ученику. 

Средња оцена постигнућа 1. разреда је 2,49. 

 

Други разред 
 

У оквиру другог разреда имамо 12 одељења и  334 ученика.Од тог броја 130 ученика 

или 39%  је са позитивним успехом, а 204 (61%) је са недовољним успехом. Са 1 недовољном 

је 67 ученика, са 2 недовољне 49 ученика,а 88 ученика или 43%  је са 3 и више недовољних.  

Укупан број недовољних оцена у 2. Разреду је 499 или 1,49 по ученику. 

Најбољи успех имају одељења 2м1 у коме је 72 % ученика са позитивним успехом, 

2ум где је 61 % са позитивним успехом. 

 Позитиван успех се у одељењима 2. разреда креће у распону од 20% у 2м4 до 72% у 

2м1.  

Најслабији успех имају одељења 2м4 (80% са недовољним успехом), 2м8 

(82%).Посебно треба обратити пажњу на чињеницу да је у овим  одељењима  изузетно 

велики проценат ученика са 3 и више недовољних (у 2м4 58% ученика је са 3 и више 

недовољних,  у 2м8 61% ученика је са 3 и више недовољних) У 2м4 је  и највећи број 

недовољних оцена 85 или 2,83 по ученику. 

 

Изостајање: ученици 2. разреда су до 1. тромесечја направили укупно 10244  или 31 

по ученику, 659 је неоправданих, 8625 оправданих и нерегулисаних 960.  

Највише изостанака у укупном збиру направило је одељење 2с2 (29 уч.) (1314 или 45 

по ученику. Најмање изостанака имају одељења 2м7-372 изостанка и  2с1(31уч.)(381 

изостанака или 12 по ученику. 

 

Средња оцена постигнућа 2. разреда је 2,56. 
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Трећи разред 
 

У оквиру трећег разреда имамо 11 одељења и 283 ученика   Са позитивним успехом је 

99 ученика или 35% . Укупно 184 ученика или 65% је са недовољним успехом, а од тог броја 

87 ученика је са 1 недовољном, 52 ученика је са 2 недовољне, а  43 ( свега 23%) ученика је са 

3 и више недовољних. 

Укупан број недовољних оцена је 349 или 1,23 по ученику. 

Процентуално гледано успех по одељењима 3. разреда се креће у распону од 15% у 

3м5 и 3м3 до 100% у 3ум (са позитивним успехом). 

Најбољи успех је показало одељење 3ум (100% са позитивним успехом) и имају 

најбољу просечну постигнгнућа 4,22. 

Најслабији успех имају  одељења 3м3и 3м5 са 85 са недовољним успехом. У овим 

одељењима није алармантна ситуација по питању броја недовољних оцена и ученика са 3 и 

више недовољних. 

 

Изостајање: ученици 3. разреда су до 1. тромесечја направили укупно 10127 

иѕостанака  (36 по ученику), неоправданих је 1847,оправданих 7783, а неодређених је 497.  

Највише изостанака направило је одељење 3с6 1586 у укупном збиру или 51 по ученику.  

Најмање изостанака је направило 3с1 укупно 762 или 26 по ученику. 

 

Средња оцена постигнућа  3. разреда је 2,71. 
 

 

Четврти разред 
 

У оквиру 4.разреда имамо7 одељења и 169 ученика. Од тог броја 73 ученика или 43% 

је са позитивним успехом  Са недовољним успехом је укупно 94 ученика (56%). Са 1 

недовољном је 36 ученика, са 2 недовољне 30, а са 3 и више недовољних 28 (30%). 

Укупан број недовољних оцена је 191 или 1,13. 

Успех се креће у распону од 30% у 4м2 до 75% у 4ум. 

Најбољи успех има одељење 4умгде је 75% ученика са позитивним успехом и имају 5 

недовољних оцена или 0,25 по ученику.  

После 4ум, најбољи успех остварило је  и одељење 4м1 са 55% ученика са позитивним 

успехом. 

Најслабији успех је у одељењима 4м2 где је 70% ученика са недовољним успехом, а 

64% ученика је са 3 и више недовољних и имају 40 недовољних оцена или 2 по ученику. 

Следи одељење 4м3 где је 63% ученика са недовољним успехом. 

 

Изостајање: Ученици 4. разреда су направили 7107 изостанка (42 по ученику) 5285 је 

оправданих,  неоправданих 754, нерегулисаних 1068.   

Најмање изостанака има 4с1у укупном збиру 701 или 26 по ученику,  а највише 4м3- 

1272 или 53 по ученику. 

 

Средња оцена поистигнућа  4. разреда је 2,91. 
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Укупни подаци за све разреде 
 

На крају 1. тромесечја 2019/2020.године имамо 41  одељење и  1108 ученика. Са 

позитивним  успехом је 409 ученика или 38 %. Са недовољним успехом је 697 ученика или 

62%,  а од тог броја 254 ученика је са 1 недовољном, 175 са 2 недовољне и  266 ученика је са 

3 и више недовољних оцена. 

Процентуално гледано успех у свим разредима се креће  од 33% у 1. разреду до 44% 

ученика са позитивним успехом у 4. Разреду. У том смислу најбољи успех има 4. разред, а 

најслабији је 1. Разред 

Укупан број недољних оцена је 1656 или 1,49 по ученику. 

Најбољи успех имају следећих 5  одељења:3ум у коме је 100% ученика са 

позитивним успехом,2м1 са 72% са позитивним успехом, 4ум 65%, 2ум 61% и 1м2 60%. 

Ова одељења заслужују похвалу. 

Најслабији успех је остварило 7 одељења1м5, 1м8, 2м4,2м8, 3м3, 3м5 и 4м2. 

Потребно је припремити и реализовати препоруке за даљи рад. 
 

Препорука: 
 Организовати у наредном периоду одељењска већа само за наведена одељења 

 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: Направљено је укупно 34590 изостанка, (33 по уч.), 3802  је 

неоправданих, 27548 је оправданих и 3240 нерегулисаних. Највише изостанака по разредима 

направио је 2. разред 10244 или 31 по ученику, а најмање 4. разред 7107 у укупном збиру, 

односно 1. Разред   22 по ученику. 

 

Средња оцена постигнућа за сва 4 разреда је добар 2,67. 
 

Корелација са школском 2018/19. 
 84 ученика више и 1 одељење више 

 За 8% бољи успех 

 6% је мање ученика са 3 и више недовољних оцена 

Слабости:8806 изостанака у укупном збиру је више у односу на прошлу годину, а повећан је 

и број изостанака по ученику за 6 изостанака. 
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Анализа успеха на крају првог полугодишта школске 2019/2020. 

 
Први разред 

 
У оквиру првог разреда имамо 11 одељења и 320 ученика.У односу на прошлу годину 

имамо 18 ученика мање. Позитиван успех у оквиру 1. разреда је остварило 165 ученика или 

52% (201819.188 ученика или 56%.) Укупно 127 ученика или 40% (201819.140 ученика или 

41%) је са недовољним успехом.  

Од укупног броја са недовљним успехом 51 ученик је са 1 недовољном, 27 ученика је 

са 2 недовољне и 78 или 23% је са 3 и више недовољних. Позитиван успех je за 4% слабији  у 

односу на исти период прошле школске године, a недовољан успех има 1% мање ученика у 

односу на исти период прошле школске године.  

 

Структура успеха је следећа: 

Одличних ученика је 4, врло добрих 51, добрих 107, а довољних 3 ученика. У односу 

на прошлу годину запажа се незнатан  пад броја одличних и врло добрих ученика и незнатан 

пораст категорије добрих ученика. 

Позитиван успех се у одељењима 1. Разреда креће у распону од 23% у 1м5 до 79% у 1с2. 

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

 1с2 са 79% ученика са позитивним успехом, имају најмањи број недовољних оцена 9 

или 0,31  по ученику, немају ученика са 3 и више недовољних, укупан број са 

недовољним успехом је 6 ученика  

 1м1 са 69% ученика са позитивним успехом 

 

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

 1м4  са 65 % ученика са недовољним успехом/45% ученика је са 3 и више недовољних 

оцена. 

  1м5 са највећим бројем недовољних оцена 83 или 2,77 по ученику и најслабијом 

средњом оценом постигнућа 2,36. У овом одељењу је 11 ученика остало неоцењено. 

Нема ученика са незадовољавајућим владањем. 

Укупан број недовољних оцена је 428 или 1,34 по ученику (201819.350 или 1.04 по 

ученику)Ово је сада знатније повећање броја недовољних оцена у односу на прошлу годину 

за 78). Укупан број  неоцењених ученика на крају првог полугодишта је 28.(8%) 

 

Изостајање: ученици 1. разреда су до краја 1. полугодишта направили укупно 14187 

изостанака или 44 по ученику (201819.16124 или 47.7 по ученику), неоправданих је 1191, 

оправданих 13516.(У односу на прошлу школску годину ове године је у укупном збиру 

направљено 1937 изостанака мање.) Највише изостанака направило је одељење 1тк (1989), а 

по ученику одељење 1м5 64  по ученику).Најмање изостанака је направило  одељење 1м2 

укупно и по ученику  903 изостанака или 30 по ученику. 

 

Средња оцена 1. разреда је добар 2,98. 
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Препорука: 
 Саставити распоред часова допунске наставе на нивоу школе нарочито за 

предмете из којих има већи број недовољних оцена 

 За одређене ученике према потреби примењивати мере индивидуализације уз 

координацију и договор одељењског старешине, предметних наставника и ппс 

 Обавезна реализација часова допунске наставе, нарочито из предмета из којих је 

већи број ученика са недовољним оценама 

 Групни и индивидуални рад ППС са појединим ученицима на тему Учење и 

кораци успешног учења 
 

Други разред 
 

У оквиру другог разреда имамо 12 одељења и  331 ученика. То је сада 35 ученика 

више у односу на прошлу годину.Од тог броја 161 ученик или 49% (201819.141 ученик или 

48%)  је са позитивним успехом (за 1% бољи успех у односу на исти период прошле школске 

године).Укупан број ученика са недовољним успехом је 113 или 34% (201819.130или 44%). 

Са 1 недовољном је 45 ученика, са 2 недовољне 22 ученика,а 67 или 20% од категорије 

ученика са недовољним успехом(201819. 82 или 63% ученика) је са 3 и више недовољних.  

Структура успеха је следећа: 

Одличних ученика је 7, врло добрих 68, добрих 83, а довољних3 ученика.  Позитиван 

успех се у одељењима 2. разреда креће у распону од 31% у 2м5 до 75% у 2м1. 

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

 2м1 са 75% ученика са позитивним успехом/број недовољних је 12 или 0,38 по 

ученику/59% ученика је са врло добрим успехом 

 2м6 са 68% ученика са позитивним успехом/8 ученика је са недовољним успехом или 

29% 

 2с1 са 65% ученика са позитивним успехом/ 10 ученика са недовољним или 32% 

Процентуално гледано  најслабији успех имају одељења:  

 2м4 са 55% ученика са недовољним успехом/укупно 70 недовољних оцена или 

2,41/37% ученика је са 3 и више недовољних/најслабија средња оцена 2,38 

  2м8 са 55% са недовољним успехом/45% ученика са недовољним успехом је са 3 и 

више недовољних 

 Укупан број недовољних оцена је 314 или 0,95 (201819.313 или 1.06 по ученику) 

(скоро истоветан резултат). Број ученика са незадовољавајућим владањем је 2. Укупно је 61 

неоцењених ученика или 18%  на крају овог полугодишта. 

 

Препорука: 

Исте препоруке као за 1. разред 

 

Изостајање: ученици 2. разреда су до 1.краја полугодишта направили укупно 20092 

изостанка или 60 по ученику (201819.17589 или 59.42 по ученику). То је сада 2503 изостанка 

више у укупном збиру, али у категорији изостанци по ученику скоро је истоветан резултат). 

Оправданих изостанака је 18874, а неоправданих 1218. Највише изостанака у укупном збиру 

направило је као и прошле године одељење 2с6 (2529) или 84 по ученику и 2с2 (2354) или 84 

по ученику.Најмање изостанака као и прошле године  има одељење 2м7(754) изостанка или 

25 по ученику и 2с1 (806) или 26 изостанака по ученику. 

 

Средња оцена 2. разреда је добар 3,09.(за 0,05 боља од пр.г.) 
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Трећи разред 
 

У оквиру трећег разреда имамо 11 одељења и 283 ученика.То је сада 53 ученика више 

у односу на прошлу годину.  Са позитивним успехом је 159 или 56% (201819.130 ученика 

или 57%). Сада је  за 1% слабији  успех у односу на прошлу школскугод. Укупно 93 ученика 

или 33% (201819.90 ученика или 39%) је са недовољним успехом, што значи да је 6% мање 

ученика из ове категорије.Од тог броја 46 ученика је са 1 недовољном, 20 ученикасу са 2 

недовољне, а  66  ученика је са 3 и више недовољних(23%)  

Структура успеха је следећа: 

Одличних ученика је 18, врло добрих 56, добрих 82, а довољних  ученика је 3. 

Незнатно је порастао број одличних, врло добрих и добрих ученика. 

Успех ученика 3. разреда се креће у распону од 30% (3м2)-92% (3ум). Укупан број 

недовољних оцена је 218 или 0,77(201819.193 или 0.84 по ученику) –(то је сада 25 

недовољних више у укупном збиру, а  мање у категорији недовољне по ученику у односу на 

прошлу годину). Број ученика са незадовољавајућим владањем је 1.  

Број  неоцењених ученика је 31 или 10%. 

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

 3ум са 92% ученика са позитивним успехом/ 10 одличних ученика/ најбоља просечна 

оцена на нивоу разреда и школе 4,56. 

 3с2 са 83% ученика са позитивним успехом/ укупно недовољних оцена 5 односно 0,17 

по ученику/свега 3 ученика са недовољним успехом/средња оцена 3,53 

 3м7 има 72% позитивних ученика и средњу оцену одељења 3,53. 

Процентуално гледано  најслабији успех имаодељење:  

 3м2 са 63% ученика са недовољним успехом/50 недовољних оцена односно 1,85 по 

ученику/ са веома слабом средњом оценом 2.80 

 

Препорука: 

Исте препоруке као за претходне разреде. 

 

Изостајање: ученици 3. разреда су до 1. краја полугодишта направили укупно 19847 

или 70 по ученику (201819.14337или 62.33 по ученику).То је сада значајно повећање броја 

изостанака у укупном збиру и по ученику за 5510 изостанака. Оправданих изостанака је 

18452, неоправданих 1395. 

Убедљиво  највише изостанака направило је одељење 3с6 3019 у укупном збиру или 97 по 

ученику и одељење 3тк  97 изостанака по ученику. Најмање изостанака је направило 3ум 

укупно 785, а по ученику одељење 3м3 50 по ученику. 

 

Средња оцена 3. разреда је добар 3,23.(за 0,14 боља  у односу на пр.г.) 
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Четврти разред 
 

У оквиру 4.разреда имамо7 одељења и 169 ученика. Сада имамо за 11 већи број 

ученика у односу на прошлу годину.  Од тог броја 99 или 59% (201819.90 ученика или 57%) 

је са позитивним успехoм. То је сада за 2% бољи успех. 

Укупан број ученика са недовољним успехом је 63 ученика или 37% (201819.56 

ученика или 35%). У процентуалном смислу за 2% је повећан  број ученика из ове 

категорије. Са 1 недовољном је 42 ученика, са 2 недовољне 9, а са 3 и више недовољних 51 

(30%). 

Структура успеха је следећа: 

Одличних ученика је 22, врло добрих 41, добрих 35, а довољних 1ученик.  

У овим категоријама запажамо незнатно повећање броја одличних и врло добрих 

ученика. 

Успех ученика 4. разреда се креће у распону од 35% (4м2) до 73% (4с2). Укупан број 

недовољних оцена је 96 или 0,61 (201819.144 или 0,91 по ученику) Ово је сада значајно 

смањен број недовољних оцена за 48. 

Са незадовољавајућим владањем нема ученика. Укупан број неоцењених ученика је 7 

или 0,4% 

На листи одељења са најбољим успехом издвојила су се одељења: 

 4с2 са 73% ученика са позитивним успехом/најмањи број изостанака по ученику 56 

 4ум са 70% ученика са позитивним успехом/10 одличних ученика/2. Најбоља 

просечна оцена постигнућа 4,24 

Процентуално гледано  најслабији успех има одељење:  

 4м2 са 65% ученика са недовољним успехом/25% ученика са недовољним успехом је 

са 3 и више недовољних/ са највећим бројем недовољних оцена по ученику 1,35 и 

укупно недовољних 27/  са најслабијом средњом оценом одељења 2.85. 

 

Препорука: 

Исте препоруке као за претходне разреде 

 

Изостајање: Ученици 4. разреда су до краја 1. полугодишта направили 12626 

изостанака или 80 по ученику (201819.12955 изостанка или 82 по ученику). Сада је овај број 

изостанака незнатно мањи за 329.Оправданих изостанака је 11487, а неоправданих 1139.  

Најмање изостанака имају 4м2у укупном збиру 1625, а по ученику 4с2-55,  а највише 

изостанака има 4м3- 2175 или 90 по  ученику. 

 

Средња оцена за 4. разред је добар 3,33. (за 0,15 боља у односу на пр.г.) 
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Укупни подаци за све разреде 
 

На крају 1. полугодишта2019/2020.године имамо 41 одељење и 1103 ученика. (ове 

школске године имамо 81 ученика више у односу на прошлу годину). Са позитивним  

успехом је 584 ученика или 53% (201819.549 ученика или 54 %). То је за 1% слабији  успех 

у односу на прошлу годину. Са недовољним успехом је 396 ученика или 36%. Од тог броја 

184 ученика је са 1 недовољном, 78 са 2 недовољне и  262 ученика је са 3 и више недовољних 

оцена.(23%). 

Одличних ученика је 51, врло добрих 216, добрих 307, довољних 10.  

Укупан број неоцењених ученика је 127 или 11% ученика (67 неоцењених више) 

Број недовољних оцена из владања је 3 ученика.  

Процентуално гледано успех у свим разредима се креће  од 49% до 59% ученика са 

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

Најбољи успех имају  одељења 1с2, 2м1, 3ум, 3с2, 3м7, 4с2 и 4ум (7 одељења) у 

коме је% ученика са позитивним успехом преко 70%.  

Најслабији успех су остварила одељења 1м4, 2м4, 2м8, 3м2 и 4м2 (5 одељења) са 

недовољним успехом од 55-65%. Укупно 42 ученика из ових 5 одељења имају 3 и више 

недовољних.  

Препоруке ППС посебно важе за ова одељења. 

 

Изостајање: Направљено је укупно 67272 изостанака или 61 по ученику 

(201819.61005 изостанка или 60 по уч.), што је за 6267 изостанака више него прошле године. 

Оправданих изостанака 62329, а неоправданих 4943.. Највише изостанака по разредима 

направио је 2. разред 20092 и 4. разред по ученику 75, а најмање 1. разред 14707 или 45 по 

ученику. 

Средња оцена за све разреде је добар 3,16. (за 0,09 боља оцена) 
 

 

 Педагошко-психолошка служба 

 26.2.2020.године 
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Успех ученика завршних разреда у месецу јуну школске 2019/2020. 

 
У оквиру 3.(завршног) разреда имамо (4 одељења) и 4. разреда (7 одељења).То је 11 

одељења и укупно 272  ученика. 

 Са позитивним успехом је 270 (99%)ученика завршило разред у јуну месецу. 

Структура постигнућа успеха ученика је следећа:43 ученика је са одличним 

успехом, 98 ученика је са врло добрим успехом, 124 ученика је са добрим успехом,довољних 

ученика је 5.  

Укупан број ученика са недовољним успехом је 2 (0,74%), са 1 недовољном је 2 

ученика,. 

Изузетан успех су постигли ученици у оквиру 9одељења 

3м5,3с6,3тк,4м1,4м2,4м3,4м7, 4с1и  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 25639 изостанака или 

102 изостанака по ученику, 23690 је оправданих, а 1949 је  неоправданих. (ово је укупан број 

изостанака за завршна одељења до 11.3.2020., тј.до увођења ванредног стања.) 

Средња оцена завршних одељења  је добар 3,43.Најбољу просечну 

оцену остварило је одељење 4ум 4,48, а најслабију 3с6 3,07.  

 

Корелација са резултатима од претходне школске године: 
 

Ако ове резултате упоредимо са резултатима из  јуна 2018/19.запажамо разлике у  

следећим категоријама: 

 укупан општи успех ове године је за 8% слабији у односу на прошлу годину 

91% ученика је са позитивним успехом у односу на 94% од прошле године. 

 ове године укупан број ученика у односу на прошлу годину је већи за 59 

ученика 

 ове године само 2 ученика завршних одељења је упућено на полагање 

поправних испита 

 одличних ученика је 11 више у односу на прошлу годину и 41 ученик више у 

категорији врло добрих  

 средња оцена постигнућа је за 0,09 боља од претходне генерације 

 

` 

 Педагошко-психолошкаслужба 

 16.6.2020. године 
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Анализа успеха на крају другог полугодишта – у јуну-незавршни разреди 

школске 2019/2020. 

 
Први разред 

 

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

одељења и319 ученика. Позитиван успех је остварило 318 ученика (99%). Са 

недовољним успехом је 1 ученик са 1 недовољном.Дакле, на поправнеиспите у 

августовском испитном року упућује се укупно 1 ученик . 

Укупан број одличних на нивоу 1. разреда  је 17, врло добрих 108, добрих 180, 

а довољних 17 ученика. 

Процентуално гледано у осталим одељењима успех ученика се креће од 97% са 

позитивним успехом у 1с1, до 100% у свим осталим одељењима. 

Нема ученика који понављају разред. 

Изостајање: ученици 1. разреда су до 11.3. (док је трајала редовна настава)  

направили укупно 17430изостанака или 54 по ученику, неоправданих је 1298, 

оправданих 16132. Највише изостанака у укупном броју направило је одељење 1тк, а 

најмање 1м2. 

 

 

Други разред 
 

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

одељења и326 ученика.Позитиван успех је остварило 318 ученика (97,5%), а 8 

ученика (2,5%) је са недовољним успехом.  Од тог броја са недовољним успехом 6 

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

 Дакле, на поправне испите у августовском испитном року упућује се укупно 7  

ученика. 

Укупан број одличних на нивоу 2. разреда  је 27, врло добрих 112, добрих 170, 

а довољних 9 ученика. 

Укупан број недовољних оцена на нивоу 2. разреда је 11 или 0,03 по ученику. 

 

Процентуално гледано у осталим одељењима се успех ученика креће од 86% са 

позитивним успехом у 2м2 до 100% у 9 одељења.  

 

Укупан број ученика који понављају разред је 1 (0,31%) 

 

Изостајање: ученици 2. разреда су направили укупно 22766изостанака или 69 

по ученику, неоправданих је 1330, оправданих 21436. 

Највише изостанака у укупном бројунаправило је одељење 2с2, а најмање 

изостанака има 2м7. 
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Трећи разред 
 

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

имамо 7 одељења и  179 ученика. Позитиван успех је остварило 178 ученика (99%), а 

1 ученик (1%) је са недовољним успехом. Овај ученик је са 1 недовољном. 

Дакле, на поправне испите у августовском испитном року упућује се укупно 1 

ученик.(1%).  

Нема ученика који понављају разред. 

 

Укупан број одличних на нивоу 3. разреда  је 29, врло добрих 57, добрих 90, а 

довољних 2 ученика. 

Процентуално гледано у осталим одељењима се успех ученика креће од 96% са 

позитивним успехом у 3м2до 100% у осталим одељењима.  

Највећи број одличних ученика је у 3ум (11) и ово одељење има најбољу 

просечну оцену 4,72. 

Изостајање: ученици 3. разреда су направили укупно 12955изостанака или 72 

по ученику, неоправданих је 793, оправданих 12162. 

Највише изостанака у укупном збиру направило је одељење 3с2, а најмање 3ум. 

 

Укупни подаци за незавршне разреде 
 

На крају 2. полугодишта у јуну месецу у оквиру незавршнихразреда имамо 30 

одељења и 824 ученика. Позитиван успех је остварило 814ученика (99%), а 10 

ученика (1%) је са недовољним успехом.  Од тог броја са недовољним успехом 6 

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

августовском испитном року упућује се укупно 7 ученика.(0,85 %).  

Процентуално гледано по разредима се успех ученика креће од 98% са 

позитивним успехом у 2. разредудо 99% у 1.и 3. разреду. Највећи број ученика који се 

упућује на поправне исите је у 2. разреду (7уч.). 

Укупан број недовољних оцена на нивоу незавршног  3. разреда је 13 или 1,57 

по ученику. 

 

Укупан број одличних је 68, врло добрих 277, добрих 277, а довољних 28 

ученика. 

Укупан број ученика који понављају разред је 1(0,12%), У односу на 

претходну  школску годину 2018/19.укупан успех незавршних одељења је ове 

године за  19% бољи. Структура успеха се разликује у односу на прошлу годину у 

повећању категорије одличних и врло добрих ученика. 

Средња оцена постигнућа је 3,46. Најбољи успех остварила су одељења 3ум 

и 2ум са најбољим просечним оценама 4,72 и 4,05. 

  

 

Изостајање: ученици незавршних разреда су направили укупно 

53151изостанака или 64 по ученику, неоправданих је 3421, оправданих 49730. 

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

најмање 3. разреда 
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Анализа успеха на крају школске 2019/2020. 
 

Незавршни разреди и одељења 

У оквиру незавршних одељења 1., 2., и 3. разреда на крају ове школске године  имамо 30 

одељења и 824 ученика. Са  коначним позитивним  успехом је свих 824 ученика или 

100%. На поправне и разредне испите у августу  је било упућено 10 ученика (1%). Са 1 

недовољном је било 8, а са 2 недовољне 2 ученика.  

Успех и структура успеха  након реализованих поправних и разредних испита су  следећи: 

 

Одличних ученика је 68, врло добрих 277, 383 добрих и  34 ученика са довољним 

успехом. 

Нема ученика који понављају разред. 

 

Завршни разреди и одељења 

На крају ове школске године имамо 11 одељења завршних разреда и 272 ученика. (7 

одељења 4,разреда и 4 одељења 3.заврсног разреда). У јуну је 270  ученика завршило разред, 

2 ученика је било упућено на поправне испите и након августовског рока разред су завршили 

сви ученици.  

Структура успеха је следећа: одличних ученика је 43, врло добрих је 98, добрих 126, 

довољних 5. 

Нема ученика који понављају разред. 

 

 

Укупни подаци за све разреде 

На крају 2. полугодишта школске 2019/2020.год. имамо 41 одељења и 1096 

ученика.(На почетку године је било уписано 1104 ученика). Позитиван успех је остварило 

свих 1096 ученика или 100 %.  

Укупан број одличних је 111, врло добрих 375, добрих 509, а довољних 36 ученика.  

Нема ученика који понављају разред. 

Средња оцена постигнућа за ову школску годину је добар 3,45. Најбољу просечну 

оцену постигнућа је остварио 3.незавршни разред 3,62,  а најслабију оцену 1.разред 3,35. 

 

Корелација са 2018/19. 

У односу на прошлу годину подаци у структури успеха сеу значајној мери разликују у 

односу на прошлу школску годину. По први пут сада имамо 100% ученика који су завршили 

разред у односу на 98% прошле године. Запажа се озбиљније повећање броја ученика и 

одељења у односу на прошлу годину,за 87 ученика  и 1 одељење више.Ове године бележимо 

значајно  повећање одличних ученика за 19, врло добрих за 78, а смањење броја добрих 

ученика за 25 и довољних ученика за 39.Податак о изостајању није релевантан за корелацију  

с обзиром на чињеницу да су ученици ишли у школу закључно са 11.3.2020. До тог периода 

направљено је укупно 53151 изостанак, неоправданих је 3421, оправданих је 49730. Укупан 

број изостанака по ученику је 64,50. 

 

 Педагошко-психолошка служба 
 28.8.2020. године 
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IXРАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 
а) Наставничко веће 

Активности / Теме 
Носиоциактивнос

ти 

Времереализац

ије-докази 

 Усвајање дневног реда 

 Усвајање записника са предходне седнице 

 Извештај о раду школе за 2018/19. 

 Формирање одељења и разреда 

 Доношење одлуке о набавци и употреби 

уџбеника 

 Именовање руководилаца стручних и разредних 

већа 

 Предлог Годишњег плана рада школе за 2018/19. 

 Текућа питања 

Директор 

Помоћник 

директора 

Педагог 

12.9.2019. 

Записник 

 Усвајање дневног реда 

 Усвајање записника са предходне седнице 

 Анализа успеха, изостајања и дисциплине 

ученика у I класификационом периоду 2019/20. 

 Васпитно- дисциплинске мере 

 Извештај о прегледу педагошке документације 

 Организовање допунске и додатне наставе и 

ваннаставних активности 

 Пројекат о вредновању наставника од стране 

ученика 

 Текућа питања 

Директор 

Педагог 

Помоћник 

директора 

Психолог 

19.11.2019. 

Записник 

 Усвајање дневног реда 

 Усвајање записника са предходне седнице 

 Васпитно-дисциплинске мере 

 Дежурство наставника у циљу повећања 

безбедности 

 Организација прославе Савиндана  

 Текућа питања 

Директор 

Педагог 

Руководиоц тима за 

организацију 

културних 

активности  

Психолог 

11.12.2019. 

Записник 

- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне седнице 

- Анализа успеха, дисциплине и изостајања 

ученика у првом полугодишту 2019/20. и 

предлог мера за побољшање постигнућа 

- Васпитно – дисциплинске мере 

- Извештај о реализацији Годишњег плана рада 

школе у првом полугодишту 

- Организацији завршних и матурских испита 

- Информација о школским и осталим 

такмичењима 

- Текућа питања 

Директор 

Педагог  

Помоћник 

директора 

Руководиоцистручн

их већа 

Психолог 

27.02.2020. 

Записник 

- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне седнице 

- Утврђивање и анализа успеха ученика завршних 

разреда 

- Проглашење ученика генерације и доношење 

одлукао додели посебних диплома за 

Директор 

Педагог 

Помоћник 

директора 

Психолог 

17.6.2020. 

Записник 
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најуспешније ученике 

- Реализација матурских и заврних испита  

- Реализација поправних и разредних испита 

- Утврђивање календара рада за јун-јул 2020. 

- Текућа питања 

- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне седнице 

- Анализа успеха и владања ученика незавршних 

разреда у јуну 

- Извештај са уписа ученика првог разреда 

- Календар рада за август 2020. 

- Прдлог нацрта Годишњег плана рада за 

школску 2020/21. годину 

- Текућа питања 

Директор 

Педагог 

Помоћник 

директора 

Психолог 

10.7.2020. 

Записник 

- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне 

- Календар рада за август 2020. године 

- Реализација разредних, поправних, завршних и 

матурских испита у августовском испитном 

року 

- Доношење одлке о моделу наставе за школску 

2020/21. 

-  Нацрта Годишњег плана рада за школску 

2020/21. 

- Текућа питања 

Директор 

Педагог 

Помићник 

директора 

24.8.2020. 

Записник 

- Усвајање дневног реда 

- Усвајање записника са предходне 

- Анализа успеха и изостајања ученика у 

школској 2019/2020. години 

- Усвајање распореда часова за школску 

2020/2021. годину 

- Предлог нацрта Годишњег плана рада школе 

- Текућа питања 

Директор 

Педагог 

Руководиоц тима за 

организацију 

културних 

активности  

Психолог 

31.8.2020. 

Записник 
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X 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 

12.9.2019. 

Записник 

- Реализација наставног плана и програма 

- Утврђивање успеха на крају првог клас. периода 

- Васпитно-дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Одељенске 

старешине 

18.11.2019. 

Записник 

- Реализација плана и програма 

- Утврђивање успеха на крају полугодишта 

- Извештај о организацији школског такмичења 

- Похвале и васпитно-дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Одељењске 

старешине 

29.01.2020. 

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 

22.6.2020. 

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 

12.9.2019. 

Записник 

- Реализација наставног плана и програма 

- Утврђивање успеха на крају првог 

класификационог периода 

- Васпитно-дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Одељењске 

старешине 

18.11.2019. 

Записник 

- Реализација плана и програма 

- Утврђивање успеха на крају полугодишта 

- Информације о организацији школског такмичења 

- Похвале и васпитно-дисциплинске мере 

- Текућа питања 

Одељењске 

старешине 

29.1.2020. 

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 

22.6.2020. 

Записник 
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Извештај о радушколског педагога 
 

Школски педагог је у току школске 2019/20. 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 

 Реализовање Конкурса за доделу ученичких стипендија 

 Попуњавање и прослеђивање Статистичког листа за Краљево 

 Педагошко-консултативни рад са новопридошлим предметним наставницима 

 Сарадња са Ученичком парламентом на организовању хуманитарних турнира 

 Прегледање Електронских дневника и писање коментара, сугестија и корекције 
 Реализована посета на укупно 18 наставних часова и дата повратна информација предметним 

наставницима о квалитету рада на часу 

 Обављени саветодавни разговори са већим бројем ученика који показују тешкоће у 

свакодневном функционисању (проблеми са већим бројем недовољних, неоправданим 

иѕостајањем...) 

 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 

 Организовање и реализовање сатанака са одељењским старешинама 

 Организовање и реализовање састанака са Тимом за превенцију насиља 

 Састанци са Тимом за самовредновање на нивоу школе и састанци са Тимовима за 

вредновање посебних области 

 Одржана предавања на тему Насиље, нивои и врсте у одељењима 1. разреда 

 Одржано предавање на тему Стандарди и индикатори у настави 

 Похађање обуке уа коришћење платформе Moodle 
 Присуство Састанцима стручних сарадника Моравичког округа 

 Присуство и учешће у раду Ученичког парламента и Савета родитеља 

 

 Током другог полугодишта, услед ванредне ситуације (Пандемија COVID-19), настава 

се одвијала на даљину, преко интернета, па су тако и послови педагога обављани посредним 

путем.Педагог је била  подршка био у комуникацији са предметним наставницима, 

одељењским старешинама, психологом, помоћницима директора и директором. Обављено је 

вишe саветодавних разговора око реализације наставе, мотивисања ученика, тражења и 

праћења повратне информације од ученика, испитивања и формативног оцењивања. 

 Психолог је учествовао у планирању облика и модела наставе на даљину која ће се 

реализовати у школској 2020/21. години. 
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Извештај о радушколског психолога 
 

Школски психолог је у току школске 2019/20. 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 

 Посета Сајму књига са ученицима наше школе 

 Сарадња са Ученичком парламентом на организовању хуманитарних турнира 

 Прегледање Електронских дневника и писање коментара, сугестија и корекције 
 Реализована посета на укупно 9 наставних часова 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 

 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 Насиље, нивои и врсте 

 Одржано предавање на тему Личност наставника у савременим околностима 

 Одржано предавања на тему Механизми одбране  

 Похађање семинара преко интернета Обука наставника за реализацију наставе 

оријентисану ка исходима 

 Похађање обуке уа коришћење платформе Moodle 

 Присуство састанку у Скупштини града, тема Популацина политика 

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

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

градива из појединих предмета и послати Налази и мишљењ колегама у Медицини рада, 

а због процене подобности ученика за образовни профил Возач моторних возила 

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

ученицима завшних разреда, у склопу професионалне оријентације 

 Организовање промоција виших школа и факултета 

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

корисника) и присуствовање Тимским састанцима 

 Присуство Састанцима стручних сарадника Моравичког округа 

 Присуство и учешће у раду Ученичког парламента и Савета родитеља 
 Током другог полугодишта, услед ванредне ситуације (Пандемија COVID-19), настава 

се одвијала на даљину, преко интернета, па су тако и послови психолога обављани 

посредним путем.  Психолог је као подршка био у комуникацији са предметним 

наставницима, одељењским старешинама, педагогом, помоћницима директора и директором. 

Обављено је вишe саветодавних разговора око реализације наставе, мотивисања ученика, 

тражења и праћења повратне информације од ученика, испитивања и формативног 

оцењивања. 

 Психолог је учествовао у планирању облика и модела наставе на даљину која ће се 

реализовати у школској 2020/21. години. 
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XIРАДСТРУЧНИХВЕЋА 
 

Извештајорадустручногвећасрпскогјезикаикњижевности 
 

Стручно веће српског језика и књижевности броји седам чланова: 

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

Благојевић Ђукић, Марија Топаовић иМарија Тодорић 

 

Активности / Теме 
Носиоци 

активности 
Време реализације-докази 

- Конституисано  стручно веће 

- Распоређена задужења у оквиру  40-

часовне радне недеље 

- Формиране секције и избор 

руководилаца 

чланови 

стручног већа 

9.9.2019. 

Записник са 
састанка Стручног већа српског језика и књижевности.docx

 

- Дат предлог за опремање наставним 

средствима 

- Усаглашени критерујуми оцењивања 

- Чланови већа упознати са темама са 

Педагошког колегијума  

чланови 

стручног већа 

 

 

16. 10. 2019. 

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. 2019. 

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 

13. 12. 2019. 

Записник са 
састанка Стручног већа српског језика и књижевност3.docx

 

Током другог полугодишта организована су четири састанка на којима су били 

присутни сви чланови стручног већа.  

На састанку од 6.3.2020. год. је анализиран рад стручног већа у току првог 

полугодишта и направљен план и распоред школских такмичења.  

Услед новонастале епидемиолошке ситуације, састанци стручног већа одржавани су 

online. 

26.4.2020. год. чланови стручног већа су анализирали резултате online школе, начине 

рада и постигнућа ученика у новим околностима. Стручно веће је усагласило методе за 

успешно савладавање наставног плана и програма у новим околностима. 

У петак, 29. 5. 2020. год направљен је план за реализацију матурског испита. Због 

специфичне епидемиолошке ситуације, план је морао подразумевати детаљна упутства за 

ученике и дежурне наставнике.  

 Стручно веће је 6.7.2017. год. анализирало рад током другог полугодишта 2019/20. 

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 

Извештај о раду Стручног већа друштвене групе предмета 
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Актив друштвене групе предмета поменуте школе у свом годишњем плану за школску 

2019/20. годину реализова је следеће:  
1) Велика планинска трка у којој су узели учешћа ученици и професори школе, одржана 7. 

септембра 2019. година.  

2) Једнодневни излет манастирима Рашке области (Студеница, Жича, Ђурђеви Ступови, 

Сопоћани, Петрова црква у Расу) 11. Новембра 2019. година 

 

 

Постојећи план за школску 2019/20.  годину у другом полугодишти није реализован услед 

наступеле епидемиолошке ситуације.  

 Руководилац стручног већа 

 Душан Арсенијевић 

 

 

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 
30.08.2019. године 

Записник 

- Подела вођства екипа на међушколским 

такмичењима 

- План набавке опреме и реквизита 

- Предлози за унапређење наставе  

- Текућа питања 

чланови стручног 

већа 
16.10.2019. године 

Записник 

- Анализа рада у претходном периоду 

- Извештаји са такмичења у стоном 

тенису, фудбалу и рукомету 

- Договор о предстојећим такмичењима. 

чланови стручног 

већа 
28.1.2019. 

Записник 

 

У току првог полугодишта одржана су следећа општинска такмичења: 

 

 Општинско такмичење у стоном тенису је одржано у петак 04. 10. 2019. године у 

Гимназији. Екипу наше школе је предводио професор Жикица Павловић. За нашу школу 

су наступали ученици Басарић Немања 3м7, Басарић Филип 1м7 и Бабовић Урош 1м2. У 

екипном такмичењу наша школа је изгубила од Техничке школе и заузела 4. место. 

У појединачној конкуренцији наш такмичар Басарић Немања је у финалу савладао 

такође нашег играча Басарић Филипа и освојио прво место које га је одвело на окружно 

такмичење. 

 Окружно такмичење у стоном тенису је одржано 31.10 2019. године у  Дому слепих у 

Чачку. 

Наш представник Басарић Немања 3м7 је у појединачној конкуренцији освојио прво 

место и пласирао се на Републичко такмичење које ће се одржати у мају месецу 2020. 

године у Новом Саду. Екипу предводи професор Жикица Павловић. 
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 Општинско такмичење у кошарци је одржано 28. 10. 2019. године у Плавој хали у 

Атеници.  

Састав екипе 

Масал Борко 3м2 

Гугић Никола 3м4 

Крстић Стефан 3с6 

Драшкић Ђорђе 3м1 

Томашевић Предраг 3м7 

Петронијевић Лука 3м7 

Маричић Лазар 2тк 

Пенезић Милош 2с1 

 

Вођа тима је био професор Вук Шишовић. Наша екипа је изгубила од прехрамбено-

угоститељске школе. 

 

 Општинско такмичење у одбојци је одржано у плавој хали у Атеници и то 21. јануара за 

девојчице и 22. јануара за дечаке. 

Женска екипа је поражена у првом колу од екипе Гимназије са 2:0 у сетовима. Екипу 

предводио професор Милош Ковачевић. 

Мушка екипа је такође поражена у првом колу од Техничке школе са 2:0 у 

сетовима.Мушку екипу предводио професор Вук Шишовић. 

 Општинско такмичење у фудбалу је одржано 18 марта у плавој хали у Атеници. Наша 

екипа је изгубила у првом колу од екипе техничке школе. 

 У оквиру школских такмичења наш актив је у сарадњи са ђачким паралментом 

организовао и три хуманитарна турнира у одбојци, баскету и стоном тенису а новац који 

је прикупљен је посредством ђачког парламента прослеђен ученицима наше школе који 

су социјално угрожени као и за лечење наше болесне суграђанке Мине. 

1. У одбојци је прво место заузела екипа 4м3. 

2. У баскету је прво место заузела екипа 3м7. 

3. У стоном тенису победник је Басрић Немања 3м7. 

Сва такмичења су прошла у најбољем реду без икаквих инцидената. 

Због увођења ванредног стања због избијања епидемије ковида 19 настава и све 

активности актива су одрађени преко онлине платформе. 

 

 Руководилац стручног већа 

 Милош Ковачевић 
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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: ImprovingEnglishI,II,IIIIV Завод за 

уџбенике и наст средства 

- Уједначен је и критеријум оцењивања. 

Р
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о
в
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н
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г 

в
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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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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. 

- Почетком марта одржан је још један састанак актива. 

- 06.03.2020. одржано је школско такмичење ученика  

IV разреда. Учествовало је 6 ученика, али због 

новонастале ситуације и преласка на on-line наставу 

16.03.2020. године није одржано окружно такмичење. 

- Све је стопирано због ванредне ситуације. 

 

 

 

 

Јануар Фебруар 

 

 

 

 

 

 

Mарт Април 

 

 

Мај, Јун 

 

 Руководилац стручног већа 

 Гордана Филиповић 
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Извештај о радуСтручног већаприродних 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 

2020.-2021.годину; 

- подељени распореди часова по предметним 

наставницима 

Р
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Август 

31.8.2020. 

- одржан други састанак Актива где су попуњене  

40 часовне радне недеље за предметне 

наставнике 

Септембар 

14.9.2019. 

- евидентиран број ученика за допунску наставу; 

- предлози мера за побољшање успеха ученика 

из појединих предмета 

Децембар 

2019. 

- анaлизa рaдa у првoм пoлугoдишту 

- текућа питања (мере за побољшање успеха 

ученика) 

- сумирани остварени резултати по предметима 

на крају првог полугодишта. 

Јануар 

2020. 

- анализа успеха и владања ученика на крају 

првог класификационог периода и донешене 

мере за побољшање успеха. 

Фебруар 

2020. 

- реализација плана допунских часова, 

- поднесен извештај са сајма аутомобила коме су 

чланови Актива присуствовали.  

- због ванредне ситуације све активности се 

обављају реализацијом на даљину. (on – line) 

Април 

2020. 

- Анализа рада актива природних наука, 

оствареног и неоствареног у току  школске 

2020/2021.  

- Припрема плана рада Стручног већа за 

2021/2022. 

- због ванредне ситуације све активности се 

обављају реализацијом на даљину. (on – line) 

Јун 

2020. 

 Руководилац стручног већа 

 Драган Јовићевић 
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Извештај о радуСтручног већа математике 
 

Активности / Теме 
Носиоциакт

ивности 

Времереализације-

докази 

-Усвајање плана рада Стручног већа за школску 

2019.-2020. годину 

-Набавка потребног материјала 

-Подела задужења у оквиру 40-о часовне радне 

недеље 

-Извештај предметних наставника о реализацији и 

резултатима иницијалног теста 

Стручно 

веће 

 

6.9.2019. 

25.9.2019. 

Записник 

 

-Распоред писмених задатака, контролних 

задатака и тестова провере знања 

-Организација допунске и додатне наставе 

Стручно 

веће 

 

 

09.10.2019. Записник 

 

-Анализа успеха на крају првог тромесечја 

-Извештај предметних наставника о реализацији 

плана и програма наставе 

-Критеријуми оцењивања 

Стручно 

веће 

20.11.2019. 

Записник 

-Планирање и организација одласка на семинаре 

-Планирање и одређивање датума одржавања 

школског такмичења из математике 

Стручно 

веће 

 

25.12.2019. Записник 

-Анализа успеха накрају првогполугодишта 

-Извештај предметних наставника ореализацији 

плана ипрограма наставе 

-Распоред писмених задатака, контролних 

задатака и тестова провере знања 

-Одржавање допунске наставе 

Стручно 

веће 
21.02.2020. 

Реализација, за 21.02.2020. 

Присутни чланови Стручног већа су:Невена 

Милетић, Јована Јоковић,Добросав Капларевић, 

Јелена Мијаиловић, Радован Кувекеловић, 

Радољуб Браловић и Вера Ћурчић 

 

Извршена је анализа успеха ученика на 

крају првог 

полугодишта, где је примећен мањи 

број недовољних 

оцена у односу на прво тромесечје, 

што је резултат 

одржавања допунске наставе. 

Извршена је анализа 

реализације плана и програма наставе.  

Утврђени су оријентациони термини за 

израду контролних иписмених 

задатака, што је евидентирану у 

дневнику рада. 

Сваки наставникорганизује допунску 

наставу у договору са 

ученицима.  

-Мере за унапређење наставе 

- Организовање наставе на даљину 

-Методе и облици рада и оцењивања 

Стручно 

веће 

Састанак одржан 

30.3.2020. године онлајн 

путем вибер групе. 

Реализација, за 30.03.2020. 

Присутни чланови Стручног већа су: Кувекаловић 

Радован, Капларевић Добросав , Мијаиловић 

Јелена, Ћурчић Вера, Невена Милетић, Јована 

На састанку Стручног већа одржаног 

путем вибер групе утврђени су облици 

рада у оквиру наставе на даљину. 

Извршене корекције у ставовима о 

оцењивању ученика. Организована 
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Јоковић, Радољуб Браловић настава за ученике путем вибер група, 

школских платформи, гугл учионица и 

тв програма. 

-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 часована наставнике 

Стручно 

веће 

Састанак одржан 

24.6.2020. године 

Реализација, за 24.06.2020. 

Присутни чланови Стручног већа су: Јелена 

Мијаиловић, Радољуб Браловић, Невена Милетић, 

Јована Јоковић, Добросав Капларевић, Вера 

Ћурчић 

Како није било ученика са 

недовољним оценама тако није било 

ни потребе организације поправних 

испита. 

Извршена је анализа успеха ученика на 

крају другог  

полугодишта као и анализа 

реализације плана и програма. 

Добросав Капларевић, Јелена 

Мијаиловић и Невена Милетић су 

изабрани да прегледају тестове из 

математике на завршном испиту у ОШ 

који је одржан 18.6.2020. године. 

Дат је предлог поделе фонда часова на 

наставнике 

 

Због организовања онлајн наставе и ванредног стања актив професора математике се 

састао само 3 пута, што нас није спречило да све обавезе завршимо успешно. На последњем 

састанку извршена је и прелиминарна расподела одељења за школску 2020/21. а коначна ће 

бити након уписа ученика. 

Одржан је и четврти неформални састанак 1.6.2020. на коме су колеге из актива уз 

пригодне поклоне  испратили у заслужену пензију Радована Кувекаловића и Биљану 

Вишњић 

 

 Руководилац стручног већа 

 Добросав Капларевић 
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Извештај о радуСтручног већа машинске струке и информатике 
 

Време 

реализације 
Активности / Теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Септембар 

 планирање наставног градиваи предлог 

избора уџбеника за наставне предмете 

 утврђивање четрдесеточасовне радне недеље 

наставника 

септембар 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Октобар 
 стручно усавршавање наставника машинске 

струке и информатике 

Реализује се 

током целе 

године 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Новембар 

 опремање кабинета 

 набавка стручне литературе и наставних 

учила 

 анализа могућности упис нових образовних 

профила за школску 2020/2021 годину 

Током 

септембра 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Децембар 

 предлог плана уписа за школску 2020/2021 

годину 

 план за требовање опреме и материјално 

техничких средстава за школску 2020 годину 

Наставничко 

веће 

децембар 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Јануар 
 стручно усавршавање наставника машинске 

струке и информатике 

Реализује се 

током целе 

године 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Фебруар 

 анализа реализације наставног плана и 

програма у првом полугодишту школске 

2019/2020године 

Одељенска 

већа 

29.01.2020 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Март  школско такмичење ученика машинске струке 
Март 

2020 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Април 

 организација матурских и завршних испита за 

завршне разреде 

 стручно усавршавање наставника машинске 

струке и информатике 

Мај 

2020 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Мај 

 посета Сајму технике у Београду, са 

ученицима 

 реализација блок наставе за ученике завршних 

разреда 

Друга 

половина маја 

2020 

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 

2020/2021годину 

Прва 

половина јула 

2020 

Руководиоц и 

чланови 

стручног већа 

Август 

 оцена рада стручног већа за протеклу шк. год 

 план рада стручног већа за наредну школску 

годину 

 подела часова на наставнике 

 предлог за избор руководиоца стручног већа 

11. састанак 

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 2019/20. године актив пратичне 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. 

 Наша шкопла и ове године у окт6обру месецу учествовала намеђународном сајму 

књига и учила у Бгд 2019.  Представљен је експонат макета немачког ратног брода "Бизмарк" 

у чијој су реализацији учествовали ученици и наставници свих подручја рада наше школе 

(уметници, саобраћајци, машинци, мехатроничари, текстилци). Представљени су модели који 

се израђени на 3Д штампачу. као и експонати који се праве у школској радионици. Поред 

професора на сајму су била присутна и два ученика 4 године - мехатроничари, Степановић М 

и Томашевић Н (4м7 ). 

 На почетку школске године, поводом дана наше школе, свечано је отворену ЦНЦ 

центар у оквиру школске радионице и том приликом је пуштен у рад ЦНЦ струг који је напа 

школа набавила захваљујући помоћи Града Чачка. Струг је у погон пустио Милун Тодоровић 

градоначелник Града Чачка. 

 У току првог полугодишта у школској радионици разведен је ваздушни вод, тако да је 

сваки од кабинета у радионици добио инсталацију са компримованим ваздухом, што ће у 

многоме олакшати извођење наставе за поједина занимања. 

 И ове школске године евидентан је проблем недостатка простора за адекватно 

извођење наставе у појединим образовним профилима у складу са наставном планом и 

програмом и нормативом о опремљености кабинета.. То се односи на ученике 4 степена у 1, 

2 и 3 разреду техничких занимања, где се појављује проблем недостатака адекватног 

простора за све групе које у исто време изводе практичну наставу.  

 План и програм је реализовани у складу са календаром рада. Мањак часова из праксе 

се појавио једино у одељењу 3м5, код аутомеханичара, који су на почетку године имали блок 

наставу из познавања  саобраћајних прописа и прве помоћи у оквиру обуке за полагање 

возачког испита, што је довело до мањка часова из практичне наставе.  

 У другом полугодишту, 13.3.2020. године, одржано је школско такмичење ученика 

трећег и четвртог степена, на коме је учествовало укупно 57 ученика. 

 По образовним профилима првопласирани ученици који су стекли услов за даље 

регионално односно републичко такмичење били су: 

 - Аутомеханичар - Пртењак Марко 4м3, 

 - Аутолимар - Марковић Горан 3м5, 

 - ОМО стругар - Радосављевић Ненад 3м4, 

 - ОМО глодач - Јанковић Лазар 3м4,  

 - Бравар - Божанић Лазар 2м8. 

 Планирано регионално односно републичко такмичење није  одржано због увођења 

ванредног стања због корона вируса. 

 Увођењем ванредног стања у Србији због панедемије од корона вируса COVID 19, 

прекинута је нормална настава и прешло се на тзв, оn-line nastavu, почев од 23.3.2020 године 

у наредних 14 недеља до завршетка другог полугодишта.  

 На нивоу школе преко сајта www.mssca.edu.rs, креирана је платформа за учење на 

даљину Moodle, на којој су приступ имали сви наставници и ученици наше пколе. На истој 

платформи наставници су недељно постављали наставне материјале и домаће задатке  

ученицима, а ученици (који су имали техничких могућности), су урађене задатке слали на 

увид наставницима преко Вибер група које су креиране за поједине предмете и одељења или 

преко емаил адреса наставика. 

 Уписивање часова и оцењивање ученика било је преко интернета  у електронски 

дневник који постоји у нашој школи од раније. 
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 Сваке наставне недеље прдседник актива је редуковане наставне планове за све 

наставнике прослеђивао педагошко-психолочкој служби, а они даље школској управи, на 

основу чега су се уписивали часови у електронски дневник. 

 На крају школске године укупан фонд одржаних часова био је у границама 

дозвољеног одступања  од - 5% од укупног фонда. 

 Почетком месеца јуна организовани су завршни (матруски) испити за поједине 

образовне профиле. 

 Предметни наставници су on-line ученицима проследили теме за завршне испите и 

давали потребне инструкције током израде писаног дела завршног испита. 

 Сама одбрана завршног испита спроведена је уз поштовање препоручених хигијенско 

заштитних мера од стране законодавца, како за ученике, тако и за остале запослене у школи, 

по раније утврђеном распореду по одељењима и образовним профилима. 

 Сви ученици у завршним разредима, по образовним профилима су успешно положили 

завршни испит, осим једаног ученика ( ОМО-глодач). 

 Приликом отварања Научно технолошког парка у Чачку (на локацији у ЦЕР-у), 

16.06.2020. године, између осталих институција и привредних субјеката,  наступила је и наша 

школа са производима и експонатима који су направљени у школској радионици. Овом 

приликом о нашој школи се веома похвално изразио Председник Републиоке Србије, који је 

посетио наш штанд у присисутву председнице Владе, министра просвете и других 

званичника, истакавши "да наша школа према постигнутим резултатима у раду треба да 

служи за пример другим школама". 

 

 У школској 2019/20.  години, укупно је одржано 3 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,            “ 

 Бојан Јањић,                       “ 

 Радослав Ивановић,           “ 

 Славољуб Топаловић,        “ 

 Мила Гавриловић,              “  

 Братислав Петковић,          “ 

 

   Актив практичне наставе 

  Милован Филиповић 
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Извештај о радуСтручног већа саобраћајне струке 
 

Активности / Теме 
Носиоци 

активности 

Времереализ

ациједокази 

-- Извршена подела часова на наставнике и реализција часова 

практичне и теоријске наставе по распореду часова на 1. састанку 

саобраћајног актива 

- Дат је план набавке опреме и учила за ову школску годину 

- У практичној настави извршена је:  

-организација практичне наставе у блоку за одељења 2С6, 3С6,  

М5,4М3- ПСП и 3М5 и 4м3- Прва помоћ  

- организација обуке вожње по ЗОБСУ за ученике 2. године –

возачи моторних возила и 3.године – техничар друмског саобраћаја 

- организација полагања тестова ученика на обуци вожње 

- формирање комисија и полагање возачких испита 

 

Организатор 

практичне 

наставе 

Септембар 

-Организован одлазак ученика у Београд на Сајам књига  

- Извршена је организација практичне наставе у блоку:  

Безбедност саобраћаја (4С1 и 4С2); 

Терет у транспорту (2С1 и 2С2) 

- На другом састанку саобраћајног актива чланови стручног већа су 

обавештени о пријему нових колега из области саобраћаја, на место 

колега који иду у пензију и упознавање са текућим проблемима у 

извођењу обуке и тестирања уз давање предлога решавања истих 

Организатор 

практичне 

наставе 

Октобар 

- На 3. Састанку саобраћајног актива извршена је анализа рада 

стручног већа у 1. класификационом периоду, где је констатовано 

углавном испуњавање планираних активности. 

- Дато је обавештење о могућим облицима стручног усавршавања 

(мали број стручних семинара) 

 

Организатор 

практичне 

наставе 

 

 

Новембар 

-Организован одлазак  на Састанак заједнице саобраћајних школа у 

Нишу 

-Обележавање одласка у пензију колегинице из актива саобраћајне 

струке  

-На 4. Састанку извршена је анализа активности и договор о 

начину организовања избора тема за матурске и завршне испите 

-Упознавање са утврђеним датумом одржавања Републичког 

такмичења, и за то везаним активности организације школског 

такмичења саобраћајне струке и даље припреме ученика за 

Републичко такмичење. 

 

Организатор 

практичне 

наставе 

 

Децембар 

-Обележавање одласка у пензију колеге из актива саобраћајне 

струке  

-На 5. Састанку извршена анализа рада стручно већа у првом 

полугодишту и договор о даљем раду као и упознавање са новим 

колегама  примљеним после одласка колега саобраћајне струке у 

пензију (Милена Гавриловиц, Тамара Степић,Маријана Петровић 

Мариновић, Бојана Павић)   

Организатор 

практичне 

наставе 

Јануар 

На 6. састанку актива саобраћајне струке, поднет је извештај о одржаној 

Заједници саобраћајних школа у Београду, где су :  

- дата упутства о предстојћем РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ  23. И 24. 

АПРИЛА  У НИШУ( нису мењани теоретски и практични део – као и до 

сада)  

Колеге су добиле задатке за организацију Школског такмичења око 

избора и припреме такмичара-( за 3 екипе) 

Организатор 

практичне 

наставе 

Фебруар 
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Утврђен је датум Школског такмичења- 11. 03. У 12 часова и 

комисије за преглед тестова 

Припрема такмичара за школско такмичење 

Одржано ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СТРУКЕ(11. 

3.) –теоретски део такмичења, где су оформљени тимови за 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, са по три ученика са најбољим 

резултатима, из три дисциплине: 

- Возач моторног возила „Ц“ 

- Возач моторног возила „Б“ 

- Техничар друмског саобрћај 

Организатор 

практичне 

наставе 

Март 

-Због уведеног ванредног стања отказано је РЕПУБЛИЧКО 

ТАКМИЧЕЊЕ  23. И 24. АПРИЛА  У НИШУ  

-Такође и планирана посета Сајму аутомобила је отказана 

- Сва предавања и договори о учешћу наставника у акцијама за 

време ванредног стања одвијају се  он-лајн. 

Организатор 

практичне 

наставе 

Април 

-И даље се све актиности обављају преко портала школе,мејла и 

вајбера. 

-Тако је и уследило извођење БЛОК-НАСТАВЕ крајем маја за све 

ученике саобраћајне струке,који су били предвиђени . 

-Са 29 мајом завршена су предавања и за завршне разреде су 

одржана Одељенска већа по препоруци Министарства просвете (на 

даљину) 

-Саобраћајна струка је похваљена од стране педагошко 

психолошке службе за организовано и правовремено извршавање 

обавеза у новонасталој ситуацији и уз посебно ангажовање Ненада 

Радијичића који нас је све координисао!  

Организатор 

практичне 

наставе 

Мај 

-Оганизована  су извођења разредних, поправних испита завршних 

разреда са ученицима по тачно одређеним плановима, уз 

поштовање мера предострожности због вируса  ковид 19. 

-Реализовани су матурски и завршни испити по посебним 

распоредима, уз поштовање мера предострожности 

-Отказана је прослава матурске вечери  

-Започело је извођење обуке возача које је прекинуто за време 

ванредних мера 

-Ученицима незавршних разреда су заведене оцене 

-Изведена су Одељенска већа 1., 2.,и3.нњезавршне 

године,извештајима на вибер групама или „уживо“,где је имало 

недовољних или неоцењених ученика. 

-Разредни испити за незавршне године су изведени по плану и 

препорукама Министарства 

-Упис ученика у 2., 3., и 4. Разред изведен је без долазака ученика 

по препорукама Министарства просвете 

Организатор 

практичне 

наставе 

Јун 

-Предлог поделе часова стручних предмета по наставницима 

саобраћајне струке за наредну годину се обавља  у договору без 

састанка „уживо“, због новонастале ситуације поновног враћања 

корона вируса. 

Организатор 

практичне 

наставе 

Јул 

 

 Стручно веће саобраћајне струке 

 Иванка Матовић-Дилпарић 
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Извештај о радуСтручног већамехатронике 
 

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,  

 Стефан Миленковић и 

домари 

 

9.9.2019.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 

 Чланови стручног већа 

 Никола Бошковић 

 Катарина Спасојевић 

25.11.2019.год 

Записник 

16.11.-19.11. 

2019.год 

 Урађена статистика рада у одељењима 

техничар мехатронике на крају првог 

полугодишта и дати предлози за 

побољшање успеха. 

 Реализовани семинари : 

 „Примена робота у настави” 

 Договор о активностима које треба 

реализовати за припрему републичког 

такмичења из мехатронике и лего 

роботике 

 Чланови стручног већа 

 Стефан Миленковић 

 Чланови стручног већа 

 

31.1.2020.год. 

18.10.2020.год. 

Записник 

 Одржано школско такмичење из 

мехатронике 

 Чланови стручног већа 

 
 13.3.2020.год. 

 Стручно усавршавање, обука,, Увод у 

програмирање PLC контролера,, 

 Предраг Стевановић,  

 Стефан Миленковић 

 Милена Полић 

 Катарина Спасојевић 

 Драган Јовићевић 

 Драгана Оцокољић 

 7.3.2020.год. 

 Због епидемиолошке ситуације COVID-19 

настава у другом полугодишту је одржана 

на даљину. Већина чланова стручног већа 

је наставу одржавала преко 

Skypaimoodleplatforme 

 Чланови стручног већа 

 

 Март , април, 

мај, јуни, јули 

Moodl platforma 

 Урађена статистика рада у одељењима 

техничар мехатронике на крају другог 

полугодишта. 

 Чланови стручног већа  јул 

 Руководилац актива 

 Драгана Оцокољић 
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Извештај о раду Стручног већа уметности 

Активности / Теме Носиоци активности 
Време реализације-

докази 

- Конституисање актива 

- Организовање рада секција и Форума Уметничког одељења 

- Успешно остварено учешће у реализацији прославе дана школе 6.9.2019. 

- Организација наставе, прављење распореда и термина извођења блок наставе 

- Организована посета текућој излагачкој продукцији у установама културе (Народни музеј 

и Уметничка Галерија „Надежда Петровић“) 

- Успешно остварена сарадња са установама културе у Чачку (Народни музеј, Уметничка 

Галерија „Надежда Петровић“, Библиотека „Владислав Петковић Дис“) 

- Израда мурала на новој згради Библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 

- Успешно спроведен конкурс за годишњу изложбу у Дому културе, изложба још једном 

увршћена у редовни програм 

- 23 – 27. 9. 2019. блок настава из Цртања и сликања  за ученике II разред 

Чланови стручног већа 

уметности 
Септембар 

Записник  

- Сарадња са установама културе у Чачку (окончан рад на муралу нове зграде Библиотеке 

„Владислав Петковић Дис“) 

- Промотивне активности школе: конкурс за изложбу „Минијатурни бијенале“ изложбу 

ученика у Дому културе у Горњем Милановцу успешно спроведен, увршћени на листу 

излагача, термин изложбе потврђен 

- Промотивне активности школе: конкурисано за учешће на изложби „Мини рестарт“ у 

Великој Плани, увршћени на листу излагача 

- Успешно реализована посета Сајму књига у Београду 

- Успешно реализована посета за ученике Трећег и Четвртог разреда Факултетима 

уметности у Београду 25.10.2019. 

- Форум ученика уметничких смерова: „Уметник у гостима: разговори са уметницима“ 

(успешно реализовано гостовање и разговор са чачанским иконописцем Мијалком 

Ђунисијевићем, 28. 10. 2019) 

- 7 – 11. 10. 2019. блок настава из Цртања и сликања за III разред 

Чланови стручног већа 

уметности 

Октобар, 

Записник 

 

-Успешно реализована изложба ученика школе у Дому културе у Горњем 
Милановцу, са отварањем одржаним 01.11.2019. 
- Форум ученика уметничких смерова: „Подели своје занимљиво интересовање: 
ученици као предавачи“ (успешно реализовано предавање ученика Андрије 

Чланови стручног већа 

уметности 
Новембар 

Записник 
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Ћерамилца на тему коришћења графичке табле и дигиталних технологија у 
ликовној уметности, 27. 11. 2019) 
- Успешно реализовано учешће ученика школе на изложби „Минијатурни бијенале“ 
у Дому културе у Горњем Милановцу, са отварањем одржаним 29.11.2019. 
- Дигитализација школске галерије: састављени критеријуми евидентирања и 
одређен узорак на којем ће бити  вршено пробно евидентирање  
- 4 – 8. 11. 2019. блок настава из Цртања и сликања за I разред 

- Анализа реализације наставног плана и програма 
- Набавка наставних средстава, алата и материјала  
- Утврђен избор области за матурске испите 
- Сређивање радног простора и ходника 
- Утврђени термини и реализација практичне наставе у Народном музеју у Чачку за 
ученике Трећег и Четвртог разреда, смер Конзерватор културних добара 
- Успешно реализована изложба радова ученика у Народном музеју у Чачку, са 
отварањем уприличеним 10.12.2019, и током трајања изложбе вршеном промоцијом 
школе за ученике основних школа 
- Дигитализација школске галерије: састављени картони за евидентирање и шаблон 
инвентарне књиге  

Чланови стручног већа 

уметности 
Децембар 

Записник 

- Успешно остварено учешће ученика и школе у целокупном програму предавања, 

радионица и излагачког програма Светосавских свечаности реализованих у термину од 14 - 

25.01.2020. 

- Успешно обављен одабир области и извлачење тема матурских испита 15.01.2020. 

- Форум ученика уметничких смерова: „Подели своје занимљиво интересовање-ученици као 

предавачи“ (ученик Првог разреда Кристијан Мијаиловић 22.01.2019. одржао веома 

занимљиву презентацију на тему graffiti и уличне уметности)  

Чланови стручног већа 

уметности 
Јануар 

Записник 

- Успешно учешће професора школе на изложби „Чачани ликовни ствараоци“ одржаној у 

Дому културе са отварањем уприличеним 13.02.2019. 

- Успешно реализовано стручно усавршавање професора школе на семинару „Слика и 

прилика - визуелна писменост и ликовно наслеђе“ одржаном у Регионалном центру у Чачку 

(семинар похађали Владимир Антић, Софија Војиновић, Миодраг Даниловић, Ана 

Дамљановић, Снежана Добросављевић, Урош Звиздић, Зорана Драгићевић-Перуничић, 

Весна Илић- Даријевић, Рашо Јованић, Данка Мандић и Тома Томић) 

- Дигитализација школске галерије: започето са евидентирањем на узорку матурских радова 

у претхоних пет година 

Чланови стручног већа 

уметности 
Фебруар 

Записник 
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- 24 – 28. 2. 2020. блок настава из Цртања и сликања за I разред 

- 23– 27. 3. 2020. блок настава из Цртања и сликања за III разред  

- 23– 27. 3. 2020. блок настава из Вајање за II разред 

- Напомена: због пандемије вируса Ковид 19 све активности предвиђене Програмом рада 

стручног већа уметности за школску 2019-20. су обустављене осим блок наставе која је 

реализована у планираним терминима и у онлајн режиму рада. У складу са нареченим 

околностима уз поштовање свих мера и прописа безбедности реализован је са подједнаким 

успехом Матурски и Пријемни испит 

Чланови стручног већа 

уметности 
Март 

Записник 

- 11 – 15. 5. 2020. блок настава из Вајања за ученике I разред 

- 18 – 22. 5. 2020. блок настава из Цртања и сликања за II разред  

- 25 – 29. 5. 2020. блок настава из Цртања и сликања за III разред 

Предматурска пракса 

Чланови стручног већа 

уметности 
Мај 

Записник 

Матурски испит 

4.6.2020. Српски језик и књижевност 

5.6. 2020. Изборни предмет - онлајн полагање 

8.6. 2020. Предаја елабората и усмена одбрана матурског рада  

Пријемни испит 

12-14. 6. 2020. Реализација пријемног испита 

16. 6. Прелиминарни резултати пријемног испита (21 ученик положио, од тога један 

ванредно) 

17.6. Коначни резултати пријемног испита (једна ученица ванредно, једна се уписала у 

други разред, један ученик одустао и уписао се у Економску школу, одељење првог разреда 

броји 18 ученика) 

Чланови стручног већа 

уметности 
Јун 

Записник 

 

 Руководилац актива 

 Миодраг Даниловић 
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Извештај о раду Стручног већа текстилства и кожарства 

Време 

реализације 
Активности / Теме 

Одржани 

састанци  

Носиоци 

активности 

Септембар 

1.Конституисанје актива и  именованја Светлане Давидов Адамовиц на место председника 

2.Договор о литератури и набавка за први мдруги и треци разред 

3.Организовали наставу,договорили са инструкторима у фирмама о раду ове године  

4.Поделили ученике по фирмама и упознали их са инструкторима по фирмама 

5.Проследили уговоре на потписе између школе и фирме ,као и између ђака  и фирме 

6.Израда модела за приредбу поводом  Дана школе 

7.Организовали модну ревију у оквиру дана школе и показали шта су наши ученици радили 

предходне школске године 

1.састанакодржа

н5.09.2019 

Чланови стручног 

већа 

Октобар 

1.Са групом уценика треће године посетили радионицу у Дому културе у Чачку где је о  

осликавању на одевним предметима причала привредница Маја Пантовић власница фирме 

Gufo Wear 

2.Обилазили ђаке на пракси и разговарали са привредницима о потребама њихових компанија 

о отварању новог смера –Моделар одеће 

2. састанак 

одржан 

15.10.2019 

Чланови стручног 

већа, социјални 

партнери, школско 

руководство 

Новембар 

1.Организовали блокове из конструкција -4.11 и 05.11 за трећу годину  и 25.11 за другу годину 

2.Организовали блок наставу из Практичне наставе  од 02.11 до 06.11 за ученике друге године 

3.Припрема  радова за завршну конфренцију ГИЗ-а 

4.Присуствованје завршној конференцији ГИЗ-а у Београду 26.11 и приказивање радова учен. 

3. састанак 

одржан 

22,11,2019 

Чланови стручног 

већа 

Децембар 

1.Организовање блок наставе од 02.-06.12.2019. године ученика другог разреда смера Модни 

кројач у компанијама P...S...fashion, TIFANI, B-EXPORT. 

2.Обилазак ученика на блоку код социјалних партнера и ученика трећег разреда који обављају 

праксу у компанијама. 

3.16,12.2019 водили ученицу Виолету Ђуровић из 3ТК у Београд на снимање спота о дуалном 

образовању под покровитељством Привредне Коморе Србије 

4. 23,12 .2019водили уценицу 3 ТК на конференцију Привредне коморе под називом –Знање за 

будућност 

4. састанак 

одржан 

09,12,2019 

Чланови стручног 

већа 

Јануар  

1.Договор о избору уценика за такмичење и почетку припрема у другом полугодишту 

2.Организација блок наставе из Практичне наставе за ученике  трећег разреда од 20.01.2020. до 

31.01.2020. 

3. 10.01.2020. Присуствовали скупштини средњих текстилних  школа у Београду на којој је 

изабрано ново руководство и председник.Донет је и нови статут 

5. састанак 

одржан 

20.01.2020 

Чланови стручног 

већа 



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

58 

Због епидемиолошке ситуације у целој земљи  план рада Текстилног актива  

одступао је од предвиђеног календара рада. 

Такмичење ученика на нивоу школе и републике није одржано ове школске године  

због  пандемије. 

Организовани су завршни радови (дипломски ) по компанијама где су ученици 

обављали практични део  наставе. 

Обављени разговори са представницима социјалних партнера о запошљавању 

ученика и стипендирању током наставка школовања на високим струковним студијама. 

Одржавани редовни сатанци стручног актива путем интернета и и вибера. 

Учествовање са министарством просвете и компанија тестила о увођењу новог смера 

Моделар одече и заједничко формирање плана и програма рада за нови смер по дуалу. 

Помоч око презентације смера на општинском нивоу по основним сколама  на 

територији Моравичког округа. 

расподела часова у Текстилном активу између наставника. 

Помоћ ученицима завршних разреда  око пријемног и уписа на струковне студије. 

И у условима које нам је наметнула ова ванредна ситуација успешно смо одрадили 

постављене задатке. 

Надамо се да ће следећа школска година бити лакша за реализацију задатака. 

 

 Руководилац актива 

 Светлана Давидов 

 

 

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 

школскегодине/дневници 

рада, књига дежурства 

Увид у рад школске 

радионице. 

Посета школској 

радионици 
Током школскегодине 

/дневници рада, 

Саветодавни рад са 

наставницима и другим 

радницима. 

Појединачни или групни 

разговори, саветовања, 

анализе... 

Током школскегодине 
/лични дневници и 

дневници рада, 

Посета часовима 

наставника 

Одлазак на часове и 

анализа 
Током школскегодине 

/дневници рада, протоколи 

Учешће у раду Школског 

одбора 

Присуство седницама ШО 

и давање стручних 

мишљења 

Током школскегодине 
/записници ШО 

Припремање материјала за 

стручне органе и Школски 

одбор. 

Припрема анализа и 

извештавање 
Током школскегодине 

/записници ШО, СР и НВ 

Рад на развијању 

међуљудских односа у 
Саветодавни рад 

Током школскегодине 
/записници НВ и Тимова, 
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колективу. протоколи 

Рад на унапређивању 

педагошке и друге 

документације. 

Саветодавни рад 
Током школскегодине 

/записници ОВ,НВ, Тимова 

и актива 

Праћење прописа и Закона. Праћење  
Током школскегодине 

/записници НВ, ШО и др. 

Рад на нормативној 

делатности. 
Израда и праћење 

Током школскегодине 
/записници НВ, ШО и др. 

Рад на опремању кабинета 

и радионица и њиховом 

прелоцирању. 

Давање предлога и 

спровођење поступка 

набавке 

Током школскегодине 
/записници НВ, ШО, 

понуде, уговори и др. 

Присуствовање 

састанцима, саветовањима 

и семинарима ван школе 

Присуствовање и база 

стручног усавршавања 

Током школскегодине 
/записници НВ, ШО, путни 

налози и извештаји 

Сарадња са службама 

Министарства просвете. 
Саветовање 

Током школскегодине 
/записници НВ, ШО, 

дописи, мејлови и др. 

Рад на унапређењу 

материјално финансијског 

пословања. 

Праћење 

Током школскегодине 
/финансијски план, план 

набавки и записници НВ и 

ШО 

Сарадња са предузећима. 
Посета, праћење и 

саветовање 

Током школскегодине 
/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    

почетакнаставе са лицем за 

безбедност 

Праћење и саветовање 
Током школскегодине 

/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 школскегодине 
/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 
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2. Повремени послови и радни задаци 
 

 

Директор школе је у току првог полугодишта школске 2019/20. 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 2019/2020. годину. 

 Учешће у изради финансијског плана за 2020. годину. 

 Реализована посета на укупно 9 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 заједница. 

 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. 

 Пружање помоћи ученицима у раду Ученичког парламента 

 Сарадња са педагогом, психологом и помоћницима директора на заједнчком планирању 

активности, изради стратешких докумената, 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 „Обука наставника за примену различитих метода учења у 

настави“ за 24 наставника наше школе. 

 Организовао семинар „Слика и прилика – визуелна писменост и ликовно наслеђе“ за 

наставнике уметничке струке. 

 Организовао заступање адвоката у поступку радника против школе.  

 Организовао јавну набавку екскурзије за ученике III и IV разреда. 

 Организовао набавку 20 рачунара (кабинет 15); 

 Организовао уређење и опремање канцеларије за ПП – службу. 

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

 Организовао набавку опреме за мехатронику. 

 Организовао израду 9 столова за учионицу 16 Б. 

 Организовао набавку алата и опреме за машинску радионицу. 

 Организовао ремонт котлова. 

 Организовао замену прозора (просторије рачуноводства и помоћника директора). 

 Организовао набавку лож уља (за грејање). 
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 Организовао прославу Дана школе. 

 Организовао рад фискултурне сале након завршетка наставе. 

 Организовао рад са ванредним ученицима. 

 Организовао наставу на даљину у условима пандемије вируса COVID – 19. 

 Организовао рад школе у условима пандемије вируса COVID – 19. 

 Организовао израду школске Моодле платформе. 

 Организовао дезинфекцију свих просторија школе и наставак непосредног рада у школи. 

 Организовао обуку наставника за приступ и рад на платформи. 

 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. 

 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 

Стручни семинари: 

 ОсновеWeb дизајна–креативни начин за развој ученика; Кат.бр. 298 

(32 сата) K1, јануар 2020. године; 
 Реализација наставе орјентисане ка исходима учења (24 сата), мај2020. године. 

 

 

Извештај о раду помоћника директора 
 

Активности / Теме 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације-

докази 

А
в
гу

ст
 

- Анализирани  кадровски и материјални 

услови за почетак школске године  

- Почела израда Годишњег програма рада 

школе.  

- Анализирано стања након уписа  ученика  

- Анализани обављени поправни и други 

испити.  

- Одржани Стручни активи и извршена подела 

предмета и секција по наставницима.  

-Израђен оперативни календар рада. 

- Радио на изради распореда часова за 

наставнике 

- Пружање подршке наставницима у раду са 

ел.дневницима 

 

Помоћници 

директора 

 

 

Коначна верзија 

распореда часова 

усвојена на седници 

наставничког већа 

Записник са 

седнице 

наставничког већа 

од 30.8.2019. 
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С
еп

те
м

б
ар

 

- 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   

- Пружање подршке наставницима у раду са 

ел.дневницима 

-Организација прославе за Дан школе 

Помоћници 

директора 

Записник са 

седнице 

одељењског већа-

12.9.2019. г. 

 

 

Записник са 

седнице 

наставничког већа 

12.9.2019.г. 

О
к
то

б
ар

 

- Организација око одржавања допунске 

наставе.  

- Организација око рада секција.  

- Прегледани планови рада стручних актива и 

секција.  

- Присуствовао седници Наставничког већа 

Помоћници  

директора 

 

 

Н
о
в
ем

б
ар

 - 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-

19.11.2020. г. 

Д
ец

ем
б

ар
 - Остварен увид у материјално финансијско 

пословање.  

- Остварен  увид у динамику оцењивања 

ученика.  

-Присуствовао седници Наставничког већа 

Помоћници  

директора 

 

Записник са 

седнице 

наставничког већа 

11.12.2019.г. 

 

Ја
н

у
ар

 

- Анализиран успех и дисциплина у току 

првог полугодишта.  

- Анализиране слободне активности, допунска 

и додатна настава 

- Пружање подршке наставницима у раду са 

ел.дневницима 

 -Организовани послови материјално 

техничке природе у вези са припремама 

просторија за почетак рада у другом 

полугодишту.  

-Организација   школске славе ''Светог Саве'' 

-Присуствовао седницама   одељењских већа 

Помоћници  

директора 

 

Записник са 

седнице 

одељењског већа-

29.1.2020. 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 

1. Усвајање записника број 1215 од 19.06.2019. године 

2. Усвајање Извештаја о анализи успеха на крају школске 

2018/2019 године 

3. Усвајање Извештаја о раду школе у школској 2018/2019 

години 

4. Извештаја о раду директора школе 

5. Усвајање Извештаја са уписа ученика у школској 

2019/2020 години 

6. Усвајање Годишњег плана рада за школску 2019/2020 г 

7. Текућа питања 

Директор 

Председник 

и 

чланови ШО 

Септембар 

12.09.2019. 

1. Усвајање записника број 41 од 12.09.2019. године 

2. Доношење одлуке о измени финансијског плана број 3 

и Плана јавних набавки број 2 за 2019 годину 

3. Текућа питања 

Директор 

Председник 

и 

чланови ШО 

Октобар 

08.10.2019. 

1. Усвајање записника број 154 од 08.10.2019. године 

2. Усвајање Извештаја о успеху  и владању ученика и 

реализацији Годишњег плана рада школе  за прво 

тромесечја 2019/2020 године 

3. Доношење одлуке о измени финансијског плана  број 4 

за 2019 годину 

4. Доношење одлуке о попису и формирању Комисија за 

попис 

5. Доношење одлуке о висини учешћа за обуку вожње за 

редовне и ванредне ученике 

6. Доношење одлуке о утврђивању висине школарине за 

ванредне ученике за школску 2019/2020 годину 

7. Текућа питања 

Директор 

Председник 

и 

чланови ШО 

Новембар 

28.11.2019. 

1.  Усвајање записника број 353 од 28.11.2019. године 

2. Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана и 

Годишњег плана јавних набавки за 2020 годину 
3. Текућа питања 

Директор 

Председник 

и 

чланови ШО 

Јануар 

14.01.2020.. 

1. Усвајање записника са предходне седнице 

2. Утврђивање Предлога плана уписа за школску 

2020/2021 годину 

3. Доношење одлуке о усвајању пописа за 2019 годину 

4. Текућа питања 

Директор 

Председник 

и 

чланови 

ШО 

Јануар 

30.01.2020. 

1. Усвајање записника број 580 од 30.01.2020. године 

2. Усвајање Финансијског извештаја за 2019 годину 

3. Усвајање Извештаја о успеху и владању ученика на 

крају првог полугодишта школске 2019/2020 године 

4. Усвајање Извештаја о раду школе за прво полугодиште 

школске 2019/2020 

5. Текућа питања 

Директор 

Председник 

и 

чланови 

ШО 

Фебруар 

27.02.2020.. 
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1. Усвајање записника број 658 од 27.02.2020. године 

2. Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за 

треће тромесечје 

3. Доношење одлуке о висини ђачког динара за школску 

2020/2021 

4. Текућа питања 

Директор 

Председник 

и 

чланови 

ШО 

Јун 

25.06.2020. 

 

 

Извештај о радуСавета родитеља 
 

Активности / Теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

- Избор руководства Савета родитеља (избор 

предедника, заменика и записничара) за 

школску 2019/20. годину 

- Избор представника родитеља за стручне 

активе за развој ШП, ШРП, Тима за 

самовредновање 

- Презентација извештаја о реализацији ГПР-а 

за предходну школску годину 2018/19. 

- Организација екскурзија за 3. и 4. разред 

- Текућа питања 

 Састанак 
Директор 

ППС 

Септембар 

11.9.2019.До

каз-записник 

са састанка 

Савета 

 

 

 

Извештај рада рецитаторске секције 

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

пута у зависности од активности. 

У току првог полугодишта школске 2019 / 20. године наше активности су биле 

следеће: 

У септембру месецу смо реализовали прославу Дана школе који смо посветили 

Доситеју Обрадовићу 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, кога смо 

прославили 27.јануара, а чланови наше секције имали су запажен наступ. 

По повратку са распуста вежбаћемо и спремати се за школско такмичење у 

рецитовању, као и за Књижевну олимпијаду. 

 

 Руководилац секције 

 Марија Топаловић и Маријана Грујовић 
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Извештај о раду лингвистичке секције 
 

У школској 2019/20. године лингвистичка секција бројала је 15 чланова. Часови 

припреме за такмичења организовани су у договору са ученицима и усаглашавањем 

распореда часова. Активности су биле следеће: 

-Ученици су учествовали на Књижевној олимпијади у Техничкој школи, 1. марта 

2020. Нису постигли даљи пласман, али су имали солидне резултате. 

- У Економској школи одржано је такмичење из језика и језичке културе, 7. марта 

2020. а наш ученик Ђорђе Рајчић имао је 13 бодова, због чега је на одељењском већу 

похваљен. 
 Руководилац секције 

 Тамара Пантовић 

 

 

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 

 

 

 Руководилац секције 

 Мирјана Благојевић Ђукић 
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Извештај о раду Ученичког парламента 
 

Активности / Теме 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације-

докази 

 Конституисање УП за текућу школску годину 

 Избор председника и заменика УП-а 

 Усвајање  плана рада 

 Избор представника УП за Стручни актив за развој 

ШП и ШРП и  представника за Школски одбор 

 Текућа питања 

Ученици, 

Тим за сарадњу са 

УП 

15.11.2019. 

Записник  

 Предлог за учешће у традиционалној Новогодишњој 

акцији прикупљања слаткиша за новогодишње 

пакетиће 

 Предлог за организацију хуманитарног турнира 

 Текућа питања 

Ученици,  

Тим за сарадњу са 

УП 

6.12.2019. 

Записник 

 Хуманитарни турнир-предлози 

 Реновирање школског простора 

 Акција «Осмех на дар» 

 Текућа питања 

Ученици,  

Тим за сарадњу са 

УП, професори 

физичког  

18.12.2019. 

Записник 

 Избор предлога за организацију хуманитарног 

турнира 

 Давање предлога за организацију светосавског квиза 

знања 

 Текућа питања  

Ученици,  

Тим за сарадњу са 

УП 

24.12.2019. 

Записник 

 Избор представника УП из завршних одељења за 

организацију Матурске вечери 

 Текућа питања 

Ученици,  

Тим за сарадњу са 

УП 

14.1.2020. 

4.3.2020. 

11.3.2020. 

Записник 

Одлазак на Сајмове: 

 Књига 

 Науке и технике 

Ученици, Тим за 

сарадњу са УП, 

професори 

24.10.2019. 

Сајам књига 

Школски дан 

Учешће у организацији и реализацији прослава: 

 Дана школе 

 Светог Саве 

 

Ученици, 

 Тим за сарадњу 

са УП, професори 

6.9.2019. 

Приредба 

27.1.2020. 

Приредба 
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XIIКАРИЈЕРНОВОЂЕЊЕИСАВЕТОВАЊЕ 
 

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 

 

XIII 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 
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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,предмет

ни 

наставници 

Новембар 

Праћење и анализа 

реализације 

индивидуализације 

Прегледати планови рада и 

писане припреме, предати 

планови активности  

Предметни 

наставници, 

ППС 

Децембар 

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 

Стручноусавршавање 

ијачање капацитета 

запослених 

Наставници суприменилизнања 

и вештине стечене ураду са 

децом/ученицима сасметњама у 

развоју илипосебним 

образовним потребама 

Наставниции 

стручни 

сарадници 

 

Увеккадаје то 

могуће, током 

године 
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XIVКУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ И САРАДЊА СА 

ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

 

Активности / Теме Носиоци активности 

Време 

реализације-

докази 

- Прослава Дана школе  
Чланови секција, 

руководиоци секција 
6.9.2019. 

- Израда мурала на Библиотеци „Владислав Петковић 

Дис“ 

Ученици завршног 

разреда уметничких 

смерова   

септембар/окт

обар 

 - Конкурси за изложбе „Мини Рестарт“ (Велика 

Плана), „Минијатурни Бијенале“ и изложбу ученика 

школе у Дому културе (Горњи Милановац) успешно 

спроведени, увршћени на листу излагача 
Ученици и професори 

уметничког одељења 

октобар 

 -Успешно реализована посета за ученике Трећег и 

Четвртог разреда Факултетима уметности у Београду  

 

25.10.2019. 

- „Уметник у гостима: разговори са уметницима“ 

(успешно реализовано гостовање и разговор са 

чачанским иконописцем Мијалком Ђунисијевићем) 

Форум ученика 

уметничких смерова 

 

28.10.2019 

-Успешно реализована изложба ученика школе у 

Дому културе у Горњем Милановцу 

Уметнички савет 

школске галерије и 

ученици трећег 

разреда 

 

1.11.2019. 

- „Подели своје занимљиво интересовање: ученици 

као предавачи“ (успешно реализовано предавање 

ученика Андрије Ћерамилца на тему коришћења 

графичке табле и дигиталних технологија у ликовној 

уметности) 

Форум ученика 

уметничких смерова 
27. 11. 2019. 

- Успешно реализовано учешће ученика школе на 

изложби „Минијатурни бијенале“ у Дому културе у 

Горњем Милановцу, радови увршћени у план за 

велики каталог излож. 

Ученици и професори 

уметничког одељења 
29.11.2019. 

-Успешно реализована изложба радова ученика у 

Народном музеју у Чачку, и током трајања изложбе 

успешно реализована промоција школе за ученике 

основних школа 

Уметнички савет 

школске галерије, 

професори и ученици 

трећег разреда  

10.12.2019. 

- Успешно остварено учешће ученика и школе у 

целокупном програму предавања, радионица и 

излагачког програма Светосавских свечаности 

Ученици и професори 

уметничког одељења 

14 - 

25.01.2020. 

- „Подели своје занимљиво интересовање-ученици 

као предавачи“ (ученик Првог разреда Кристијан 

Мијаиловић одржао веома занимљиву презентацију 

на тему graffiti и уличне уметности) 

Форум ученика 

уметничких смерова 

 

22.01.2020. 

- Успешно учешће професора школе на изложби 

„Чачани ликовни ствараоци“ одржаној у Дому 

културе 

Професори 

уметничкогодељења 
13.02.2020. 

 
 Руководилац културних активности школе  

 Марија Топаловић 
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XV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА 
 

Педагошко-психолошка служба је током 1.и2.полугодишта реализовала следеће 

послове и активности из ове области: 

 Индивидуални рад са ученицима на тему „Кораци успешног учења“ 

 Припрема и штампање материјала о учењу ученицима који имају већи број недовољних 

оцена 

 Саветодавни рад са родитељима ученика у вези са праћењем понашања и оцена ученика 

 Школски педагог је радила Анализу успеха на крају 1. Тромесечја, на крају 

1.полугодишта, анализу за крај 2.полугодишта у јуну за завршна и незавршна одељења и 

анализу успеха за крај 2.полугодишта у августу и дала препоруке за даље унапређење 

 Сарадња са одељењским старешинама на праћењу и  кориговању неприлагођеног 

понашања, решавању питања изостајања, већег броја недовољних, породичних 

проблема... 

 

XVIПРАЋЕЊЕИВРЕДНОВАЊЕПРИПРЕМАЊАНАСТАВНИКА

ЗАВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИПРОЦЕС 
 

Педагошко-психолошка служба је током 1.и2.полугодишта реализовала следеће 

послове и активности из ове области: 

 Школски педагог је према потреби пружала помоћ наставницима у изради годишњих и 

оперативних планова рада 

 Пријем, евидентирање и контрола годишњих и оперативних планова раданаставника 

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

 Давање повратне информације о квалитету посећених часова и препоруке за даљи рад 

 Протокол за праћење наставе–нови Образац за посматрање и евидентирање часова 

 Рад са одељењским старешинама 

 

XVII САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

 

На почетку  школске 2019/20. год били смо предвидели да вреднујемо 3 области 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ, РУКОВОЂЕЊЕ И ЕТОС У току 1.полугодишта прегледом 

документације о самовредновању из претходних година установили смо да је област 

Руковођења комплетно вреднована у току претходне школске године, написан је Извештај, 

формирана оцена, издвојене јаке и слабе стране, али да Извештај није презентован на НВ. 

Слично важи за Тим који је пре 2 године вредновао област Постигнућа.  

Школски координатор је у току јануара припремила и организовала 1 заједнички 

састанак свих школских тимова по областима који је био посећен у значајној мери. 

Направљен је реалан рапоред обавеза и задужења свих школских тимова. Распоред обавеза и 

задужења су достављени у прилогу. Реализовано је и неколико индивидуалних консултација 

са представницима појединих Тимова на тему минималне корекције Акционих планова. 

Крајем јануара припремљени су, одштампани, подељени и прикупљени су Упитници 

за родитеље за вредновање области Етос. Они су врло брзо подељени одређеном броју 

родитеља (договорени узорак) , а након тога прикупљени и анализирани. 

На почетку 2.полугодишта поново су реализовани појединачни састанци са 

представницима области Настава и учење и Етос. У координацији са ППС направљени су и 

Упитници за наставнике за Етос и Наставу и учење. Према договору, руководиоци група који 

нису радили истраживање проследили су план реализације активности за 2.полугодиште. 

План са предложеним активностима за 2.полугодиште је у приказан у наредној табели. 

Проглашавањем ванредног стања у вези са пандемијом вируса, прекинуте су и све 

активности у вези са активностима тимова за самовредновање. 
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Послови и обавезе школских тимова за самовредновање за 2. полугодиште 2019/20. 

 

Област 

вредновања 

Истражива

ње 

Извештај о 

истраживању/П

резентација 

извештаја 

Акци

они 

план 

Дуговање 

Руковођење/Рес

урси 

2018/19. 

(2. Циклус) 
+- + 

Акциони план за 201920.за 2. полугодиште са реалним конкретним активностима, 

носиоцима активности, временом реализације (табела)-повезати са ШРП 

Презентација Извештаја за НВ, ШО,СР, ПК 

До јуна 2020. Извештај о реализованим активностима  

Етос 
2015/16. . 

(2. Циклус) 
++ + 

Раде истраживање 201920. 

Писање извештаја 

Презентација извештаја 

Кратак Акциони план са нагласком на уочене слабости који ће бити основа за даљу 

разраду плана за наредну школску годину 

Подршка 

ученицима 

2015/16. 

(2. Циклус) 
+ + 

Акциони план за 201920.за 2. полугодиште са реалним конкретним активностима, 

носиоцима активности, временом реализације (табела)-повезати са ШРП 

До јуна 2020. Извештај о реализованим активностима 

Настава и 

учење 

2013/14. 

(2. Циклус) 
+ + 

Раде истраживање 201920. 

Писање извештаја 

Презентација извештаја 

Кратак Акциони план са нагласком на уочене слабости који ће бити основа за даљу 

разраду плана за наредну школску годину 

Годишњи план 

рада 

школе/Школск

и програм 

2015/16. 

 

(2. Циклус) 

+ + 

Акциони план за 201920.за 2. полугодиште са реалним конкретним активностима, 

носиоцима активности, временом реализације (табела)-повезати са ШРП 

До јуна 2020. Извештај о реализованим активностима 

Постигнућа    

Извештај о реализованом истраживању 

Презентација Извештаја на НВ, ШО, РС, ПК 

Кратак Акциони план са нагласком на уочене слабости који ће бити основа за даљу 

разраду плана за наредну школску годину 
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Временски оквир следећих  активности: 

1. Састанак 16.1.2020. 

2. Састанак 22.1.2020. само руководиоци група са координатором (индивидуално или групно) 

3. Састанак 19. или 20.2.2020. са тимовима који раде истраживање. Тимови који не  раде 

истраживање  у овом периоду достављају у е-форми Акционе планове за 2. полугодиште 

 

XVIII АКТИВНОСТИ ШКОЛСКИХ ТИМОВА ПО КЉУЧНИМ 

ОБЛАСТИМА 
  

Извештај о раду тима за заштиту од насиља 

 

Планиране 

активности 
Начин реализације Циљ 

Временск

и рок 

Одговорно 

лице 
Индикатор 

Формирање тима 

за заштиту од 

насиља 

Избор чланова тима 

Повећање 

безбедности 

у школи 

Септембар 

2020. 

Помоћници 

директора 

ППС 

Формиран 

тим 

Превентивне 

активности 

Информисање 

ученика о 

врстама и 

облицима насиља 

Одељењски 

састанци, 

часови грађанског 

васпитања и верске 

наставе,социологије,

филозофије, 

психолошке, 

радионице, 

предавање „Насиље, 

врсте и превенција“ 

Стицање 

знања о 

врстама и 

облицима 

насиља и 

начину 

реаговања 

како ученика 

и запослених 

тако и 

родитеље 

П
р
в
о
 п

о
л
у
го

д
и

ш
те

 
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 баскету 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. 

О
к
то

б
ар

-д
ец

ем
б

ар
 2

0
2
0

. 

ТИМ, 

предметни 

наставници и 

ППС 

Ангажовање 

ученика за 

спортске 

активности 

и 

хуманитарн

и 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. 
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 У првом полугодишту школске 2019/20. није било насиљa трећег нивоа. 

Извештај о раду тима за екстерни маркетинг 
 

Активности/ Теме Носиоци активности / учесници Време реализације  

Приредба поводом прославе Дана 

школе, Отварање ЦНЦ центра и 

пуштање у рад ЦНЦ струга. Медији: 

ФБ,ТВ Лав,ТВ Галаксија, ТВ Телемарк, 

Чачански глас,Озон прес ,Медија 

центар, итд. Гост Милун Тодоровић – 

градаоначелник Града Чачка. 

Марија Топаловић, Маја Грујовић, 

проф. српског језика, Кристина 

Максимовић, проф. музичке културе, 

ученици 

7.9.2019. 

Нове саднице на спомен парку. 

Елекронски медији: Озон прес,Медија 

портал, Епицентар, итд. ФБ. 

Ученици и професори наше школе. 

Организатор Стана Димић 
21.10.2019. 

„Сајам књига и учила БГД 2019“, 

наступ  наше  пколе на сајму. ФБ 

МСШ. 

Професори МСШ  Драгиша 

Петковић, Д.Теофиловић, ученици 
Октобар  2019.  

МСШ добила 20 кошаркашких лопти, 

ФБ. 

Гласали ђаци и професорри преко ФБ 

за нашу школу. 
14.10. 2019. 

Емисија „Праве вештине по мери 

послодавца“ ,ТВ Лав плус. ФБ. 
Гост Мирко Лазовић, директор школе 29.11.2019. 

Подела новогодишњих пакетића,  ФБ. 

Програм:  Драмска секција, ученици и 

професори: Марина Давидовић и 

Бранка Дилпарић 

27.12.2019. 

Приредба поводом обележавања 

„Светог Саве“,програм:Рецитаторска  

секција и хор.ФБ, локални електронски 

медији. 

 

Марија Топаловић,Maja Грујовић, 

Мира Благојевић, проф. српског 

језика, Кристина Максимовић, проф. 

музичке културе, ученици 

27.01.2020. 

 
 Милован Филиповић 

Извештај о раду тима 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 

2019. 

Помоћници 

директора 

ППС 

Формиран 

тим 

Превентивне 

активности 

Информиса

ње ученика о 

врстама и 

облицима 

насиља 

Одељењски 

састанци,часови 

грађанског 

васпитања и 

верске 

наставе,социоло

гије,филозофије, 

психолошке, 

радионице,преда

вање „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 
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Организова

ње 

разноврсних 

ванаставних 

активности 

за 

структуирањ

е слободног 

времена 

ученика 

 

Школска 

спортска 

такмичења 

(стони тенис, 

одбојка, 

рукомет, 

фудбал) 

Хуманитарни 

турнир у 

кошарци,фудбал

у и одбојци на 

иницијативу 

Ученичког 

парламента 

Професионална 

орјентација 

Излети 

Екскурзије 

Ученички 

парламент 

Психолошке 

радионице 

Квалитетно и 

активно 

проведено 

слободно време. 

Могућност да се 

ученици искажу у 

појединим 

областима. 

Школска 

година 

2019/20. 

ТИМ, 

предметни 

наставници и 

ППС 

Ангажовање 

ученика за 

спортске 

активности 

и 

хуманитарн

и 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 2019/20. није било насиља на трећем нивоу.

 

XIXСТРУЧНО 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 
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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. 
 

 

 

XXСТРУЧНО УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. 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 уоквиру 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 

 У школској 2019/20. 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 „Обука насртавника за примену различитих метода учења у настави“ 

учествовало је 24 наставника, док је на семинару „Слика и прилика- визуелна писменист и 

ликовно наслеђе“ било 14 наставника. Нартавници из области мехатронике похађали су семинар 

„Примена робота у настави“. Један наставник српског језика и три наставника енглеског језика 

учествовали су на семинару „Програм буке наставника за реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења“. У другом полугодишту овај семинар су онлајн похањали наставници, директор 

и стручни сарадник. Натавници из области текстилства присуствовали су завршној конференцији 

ГИЗа у Београду где су приказани радови наших ученика.(26.11.). 
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Стручна 

већа 

Јаке стране (компетенције које су 

развијене) 

Слабе стране (компетенције које 

запослени желе да развију) 

Информа

тика 

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 

Машинск

е 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 

мехатрон

ике 

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 

машинст

во-

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 

Саобраћа

ј 

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 

Стручно 

веће 

Уметност 

Знања: 

- Из педагогије и психологије K4 

- О различитим методама, 

техникама и активностима K2 

- Страни језик K1 

Знања: 

- Познавање закона, прописа, 

правних аката, процедура 

- О планирању и евидентирању 

рада K1 
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- 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 

 

Вештине: 

 

 

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-

Знања: 

- Знања из методике К2 

- Вештине: 

- Праћење и вредновање 

ученичких постигнућа К4 
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васпитном процесу К4 

Стручно 

веће 

физике, 

хемије, 

биологије 

и 

електротех

нике 

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 

књижевно

сти 

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 

Стручно 

веће за 

Математи

ку 

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 

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 
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- 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 

-  

 

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 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 

Праћење 

распореда 

семинара у РЦЧ 

 

ППС 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Руководиоци 

стручних већа 

Тим за 

заштиту од 

насиља 
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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 

- 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 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=723&godina=2014/2015
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=667&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=131&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=131&godina=2014/2015
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- 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 

- 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 

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=215&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=363&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=414&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=491&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=650&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=54&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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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 

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 

Представници 

стручних већа 
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стручних већа и 

предметних 

наставника 

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 

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 

Стручни скупови (оријентационе теме): 
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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 
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