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УВОД 
 

Тим за развојно планирање СТШ „Михајло Пупин“, на самом почетку школске 2019/2020. 
године, није могао претпоставити на које изазове и промене може наићи у току ове школске 
године. 
 
Наиме, рад у овој школској години смо започели и све до 15. марта 2020. године реализовали 
на уобичајен начин, водећи се у школским документима планираним активностима и 
користећи већ разрађену методологију и обрасце васпитно-образовног рада. Са појавом 
пандемије вируса COVID 19 и проглашењем ванредног стања у земљи, у складу са 
препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, рад школе је у 
најкраћем року реорганизован и успостављен је рад на даљину. Уз велике напоре 
руководства школе, али и пожртвованост стручних сарадника, наставника и осталих 
запослених у школи, остварена је дигитална комуникација са ученицима, одабране су 
прикладне методе и технике рада и сарадње, и активности образовно-васпитног процеса су 
наставиле да се реализују према унапред утврђеном плану и програму.  
 
Готово сви ученици школе су се, уз подршку родитеља, укључили и адекватно прилагодили 
новом начину рада, за шта су користили расположива средства технологије, апликације и 
платформе које су наставници бирали складно могућностима ученика.  
 
Ванредно стање у земљи је укинуто 6. маја 2020. године, али се настава све до краја школске 
године одвијала на даљину. Настављено је са планирањем и праћењем активности на 
недељном нивоу, а путем дигиталне комуникације остварене су припреме ученика завршних 
разреда за полагање завршног и матурских испита. Након свеобухватних припрема, матурски 
и завршни испити организовани су у просторијама школе, у јуну 2020. године, уз поштовање 
свих епидемиолошких мера. 
 
У школи су организовани и поправни испити, испити за ученике на преквалификацији и 
доквалификацији, као и упис ученика, такође у складу са препорученим мерама превенције 
ширења вируса. 
 
Иако су услови и методологија рада у школској 2019/20. години битно измењени, изузетно 
залагање свих запослених, али и наших ученика и њихових родитеља, које је било усмерено 
првенствено ка одржању реализације и квалитета васпитно-образовног процеса, резултовало 
је успешним окончањем ове школске године. 
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1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 
 

Извод из записника Школског одбора од 11.09. 2020. године. Непотребно изостављено.(Дел. 
бр.6-611-953) 
На основу Плана рада школе за школску 2019/2020. годину који је усвојен на седници 
Школског одбора 13. септембра 2019. године дел. бр. 6-611-1123, школа је успешно 
завршила рад у протеклој школској години и поред тешкоћа које су се јавиле тј. од марта до 
почетка јуна настава се услед Ковид-а 19 одвијала на даљину. 
Услови рада школе у протеклој школској години су побољшани, максималним учешћем 
целог колектива и разумевањем друштвене средине. Извршени су одређени грађевински и 
други  радови на објекту школе као и набавка одређених учила и опреме. 
 
Извршени радови и набављена опрема у школској 2019/2020 
 години 
 
 
 
Набавка штампача-канцеларија за       13.000,00 динара   Донације правних и 
физичких ванредне ученике        лица 
 
Набавка копир апарата за зборницу      18.300,00 динара  Донације правних и 
физичких            лица 
Набавка беле табле и прибора  за                   27.745,00 динара  Донације правних и 
физичких наставу математике                   лица 
 
Набавка клима уређаја-канцеларија      44.880,00 динара  Буџет локалне 
самоуправе           
Набавка интерактивне табле      99.679,68 динара  Буџет АПВ 
 
Набавка књига за библиотеку                 20.295,00 динара  Буџет локалне 
самоуправе 
 
Поправка намештаја у зборници и       63.720,11 динара   Буџет локалне 
самоуправе 
канцеларији секретара 
 
Кречење учионица и канцеларија                 92.997,76 динара  Буџет локалне 
самоуправе 
 
Санација паркета-зборница,канцеларије      98.804,30 динара  Буџет локалне 
самоуправе 
директора  и секретара 
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2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 
 

2.1. АНГАЖОВАЊЕ У НАСТАВИ И ОСТАЛИМ ОБЛИЦИМА ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 RED. 

BROJ 
RADNO MESTO 

BROJ RADNIKA PREMA STRUČNOJ 
SPREMI 

SVEGA 

VISOKA VIŠA V STEP 
IV 

STEP. 

1. DIREKTOR 1 - - - 1 

2. ORGANIZ. PRAKT. NASTAVE 0 1 - - 1 

3. PEDAGOG 1 - - - 1 

4. BIBLIOTEKAR 1 - - - 1 

5. PROFESOR 44 - - - 44 

6. NASTAVNIK PRAKT. NASTAVE 2 3 1 1 7 

 UKUPNO: 49 4 1 1 55 

 

2.2. АНГАЖОВАЊЕ У АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВИМА 
 

 RED. 

BROJ 
RADNO MESTO 

BROJ RADNIKA PREMA STRUČNOJ 
SPREMI 

SVEGA 

VISOKA VIŠA SRED. NIŽA 

1. SEKRETAR 1 - - - 1 

2. 
DIPL.EKONOMISTA ZA FINANSIJSKO 
RAČUNOVODSTVENE POSLOVE 

1 - - - 1 
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3. 
REFERENT ZA FINANSIJSKO 
RAČUNOVODSTVENE POSLOVE 

- - 0,50 - 0,50 

 UKUPNO: 2 0 0,50 - 2,50 

 

 

 

 

 

2.3. АНГАЖОВАЊЕ У ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИМ ПОСЛОВИМА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RED. 

BROJ 
RADNO MESTO 

BROJ RADNIKA PREMA STRUČNOJ 
SPREMI 

SVEGA 

V STEP. 

VKV 

 

IV 
STEP

EN 

III 
STEP. 

KV 

II 
STEP. 

PK 

I 
STEP

. 

NKV 
 

1. DOMAR/majstor održavanja 1  1 - - 2 

2. RADNICI  NA ODRŽAVANJU  HIG. -  - - 10 10 

3. 

 

TEHNIČAR ODRŽAVANJA 
INFORMACIONIH SISTEMA I 
TEHNOLOGIJA 

 0,50     

4. 

TEHNIČAR 
INVESTICIONOG/TEHNIČKOG 
ODRŽAVANJA/ODRŽAVANJA 
UREĐAJA I OPREME 

 0,50     

 UKUPNO: 1  - - 10 12 
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ШКОЛЕ 
 

3.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА 
 

  RAZRED 

NA POČETKU 

ŠKOLSKE GODINE 

OSIPANJE UČENIKA U  

TOKU ŠKOLSKE GODINE 

NA KRAJU 
ŠKOLSKE 
GODINE 

RAZLIKA 
BROJA 

UČENIKA  

BROJ 

ODELJ. 

BROJ 

UČEN. 

PROSEK 

PO 
ODELJ 

ISPIS. ISKLJ. SVEGA 
BROJ 

UČEN. 

PROSEK 

PO 

ODELJ. 

+ - 

I 5 132 26,4 1 / 1 131 26,2 / 1 

II 5 117 23,4 1 / 1 116 23,2 / 1 

III 5 127 25,4 / / / 127 25,4 / / 

IV 4 75 18,75 / / / 75 18,75 / / 

SVEGA 19 451 23,73 2 / 2 449 23,63 / 2 

 

3.2. УСПЕХ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
 

 RAZRED 
UKUPN

O 

UČENIK

BROJ UČENIKA KOJI SU 
ZAVRŠILI RAZRED SA 

USPEHOM 

PONAVL
JA 

RAZRED 
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A 

O
D

L
I.

 

V
R

L
O

 
D

O
B

R
I 

D
O

B
. 

   
 D

O
V

O
 

   
   

   
JN

 SVE
GA 

BROJ 

I 131 18 64 49 0 131 - 

II 116 19 51 46 0 116 - 

III 127 24 54 49 0 127 - 

IV 75 16 24 33 2 75 - 

SVEGA 449 77 193 177 2 449 - 

 

 

 

Школске 2019/2020. године имали смо 99 матураната и са  позитивним успехом  
разред је завршило њих 97. Одличних је било 16, врло добрих 32, добрих 47 и довољних 2 
ученика.  Један  ученик је био упућен на разредни испит из Математике, који  у јунском року 
није положио, односно није приступио испиту. Један ученик је имао  једну опомену из 
Микропроцесора са елементима програмирања и у јунском испитном року је изашао на 
поправни и положио. У јунском року је 97 ученика изашло и њих 92  је и положило завршне 
и матуске испите (23 ученика завршни и 69  матурски), док је 5 ученика изашло, али није 
положило. За августовски испитни рок остало је 6 ученика за матурски и 1 ученик за 
завршни испит. У августовском испитном року сви ученици су положили поправни, 
матурски и завршни испит. 

На завршном и матурским испитима постигнут је следећи успех: 

Одељење Одличних 
Врло 

добрих 
Добрих Довољних 

Просечна 
оцена 

III-5 11 6 2 1 4,35 

IV-1 13 6 5 0 4,54 

IV-2 4 11 8 1 3,75 

IV-3 4 6 12 0 3,71 

IV-4 2 4 7 2 3,75 

 

Школску 2019/20. годину, без завршних разреда, похађало је укупно 350 ученика, од 
тога 330 момака и 20 девојака. Са позитивним успехом школску годину је завршило  346 
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ученика, док је њих  4 имало по једну опомену. По предметима број слабих оцена изгледа 
овако:  

Српски језик и књижевност 2 

Математика 2 

 

0

5

10

15

20 Српски језик и
књижевност

Математика

 
 
 
 
Од  346  ученика који су школску годину завршили са позитивним успехом,  61  је прошао са 
одличним успехом, 161 са врло добрим, 124  са добрим. 
 
 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Одлични Врло
добри

Добри
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Број ученика са опоменама по разредима и одељењима: 

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 

/ 2 / 2 / 

II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 

/ / / / / 

III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 

/ / / / / 

IV-1 IV-2 IV-3 IV-4  

/ / 1 1  

 
 
У  току школске године ученици су изостали укупно 31037 часова што је приближно 

69  часова по ученику што је мањи  број изостанака у односу на претходну године . Број 
неоправданих изостанака је 2120, а то је приближно  5 по ученику, што је боље него 
прошлогодишње стање. Број изостанака ове школске године не може да се упореди са 
прошлогодишњим јер је услед пандемије Ковид-19 настава у марту прекинута и до краја 
школске године се одвијала на даљину. 
  
 Васпитно дисциплински поступак вођен је за 4 ученика,и изречене су три мере УД и 
једна мера УНВ.  
  

Настава се у школсој 2019/20. години  од марта до јуна одвијала на даљину због 
пандемије Ковид19, тако да број изостанака није могуће поредити са претходним школским 
годинама.  

 
 

 

3.3. НАСТАВА И ДРУГИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
3.3.1. трогодишње образовање 

 

RAZRED 

BROJ NASTAVNIH 
NEDELJA 

BROJ NASTAVNIH 

DANA 

BROJ RADNIH  

DANA-SUBOTA 

PLAN. OSTV. % PLAN. OSTV. % PLAN. OSTV. % 

I 37 37 100 185 185 100 2 2 100 

II 37 37 100 185 185 100 2 2 100 

III 32 32 100 160 160 100 2 2 100 

SVEGA 106 106 100 530 530 100 6 6 100 
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3.3.2. четворогодишње образовање 
 

RAZRED 

BROJ NASTAVNIH 
NEDELJA 

BROJ NASTAVNIH 

DANA 

BROJ RADNUH  

DANA-SUBOTA 

PLAN. OSTV. % PLAN. OSTV. % PLAN. OSTV. % 

I 185 185 100 925 925 100 2 2 100 

II 183 183 100 915 915 100 2 2 100 

III 174 174 100 870 870 100 2 2 100 

IV 125 125 100 625 625 100 2 2 100 

SVEGA 667 667 100 3335 3335 100 8 8 100 

 

3.4.РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 
3.4.1. Теоријска настава 

 

 У току школске године реализовани су сви планирани часови  обавезних облика образовно-
васпитног рада, што је заведено у извештајима у Е-дневнику. 

3.4.2. Практична настава, блок настава и вежбе 
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BROJ GRUPA 
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PR
A

K
.T

IČ
 

N
A

ST
A

V
A

 

B
L

O
K

 

V
E

Z
B

E
 

R
A

K
.T

IČ
N

 
N

A
ST

A
V

A
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I 

I-1  ELEKTROTEHNIKA 
ELEKTEHNIČAR 

INFORMACIONIH TEH. 
296 148     

I-2  ELEKTROTEHNIKA 
ELEKTEHNIČAR 

RAČUNARA 
296 148     

I-3  ELEKTROTEHNIKA 
ELEKTROTEHNIČAR 

OBNOVLJIVIH IZVORA 
ENERGIJE 

148 74     

I-4  
MAŠ. I OBRADA 

METALA 

MAŠINSKI TEHNIČAR 
ZA 

KOMPJUTER. KONSTR 

444      
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I-5  
ELEKTROTEHNIKA, 

MAŠ. I OBRADA 
METALA 

AUTOMEHANIČAR I 
ZAVARIVAČ 

 
296 259     

II 

II-1  ELEKTROTEHNIKA 
ELEKTEHNIČAR 

INFORMACIONIH TEH. 
370 148     

II-2  ELEKTROTEHNIKA 
ELEKTROTEHNIČAR 

RAČUNARA 
370 148     

II-3  ELEKTROTEHNIKA 
ELEKTROTEHNIČAR 

ENERGETIKE 
296 148     

II-4  MAŠ. I OBRADA 
METALA 

MAŠINSKI TEHNIČAR 
ZA 

KOMPJUTER. KONSTR 
222      

II-5  
MAŠ. I OBRADA 

METALA  

AUTOMEHANIČAR, 
ZAVARIVAČ 

 
 

444 
 

   

 

III 

III-1  ELEKTROTEHNIKA 

ELEKTEHNIČAR 

INFORMACIONIH TEH. 
OGLED 

420  120    

III-2  ELEKTROTEHNIKA 
ELEKTROTEHNIČAR 

RAČUNARA 
420  120    

III-3  ELEKTROTEHNIKA 
ELEKTROTEHNIČAR 

OBNOVLJIVIH IZVORA 
ENERGIJE 

140 140     

III-4  
MAŠ. I OBRADA 

METALA 

MAŠINSKI TEHNIČAR 
ZA KOMPJUTERSKO 

KONSTRUISANJE 
444 222     

III-5  
MAŠINSTVO I OBRADA 

METALA 
AUTOMEHANIČAR  I 

ZAVARIVAČ 
 896 120  
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IV 

IV-1  ELEKTROTEHNIKA 
ELEKTROTEHNIČAR 

RAČUNARA 
310  180    

IV-2  ELEKTROTEHNIKA 
ELEKTROTEHNIČAR 

RAČUNARA 
310  180    

IV-3  ELEKTROTEHNIKA 
ELEKTROTEH. 
AUTOMATIKE 

310  180    

 IV-4  
MAŠ. I OBRADA 

METALA 

MAŠINSKI TEHNIČAR 
ZA KOMPJUTERSKO 

KONSTRUISANJE 
448  120    

 

 

 

3.4.3. Остали облици образовно-васпитног рада 

OBLICI 

BROJ ČASOVA PO RAZREDIMA SVEGA 

I II III IV 
PLAN ODRŽ % 

PLAN ODRŽ PLAN ODRŽ PLAN ODRŽ PLAN ODRŽ 

DODATNA 

NASTAVA 
276 25 414 0 220 10 148 42 1058 77 7 

DOPUNSKA 

NASTAVA 
278 48 357 137 252 38 242 105 1129 328 29 

DRUŠTVENO 
KORISTAN 

RAD 
60 60 70 70 70 70 40 40 240 240 100 

PRIPREMNI  

RAD 
0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 

ČAS ODELJEN. 
STAREŠINE 

185 185 183 183 205 205 125 124 698 697 99,9 
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4. ВАНАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

4.1. СЕКЦИЈЕ 
 

У току школске 2019/2020. године планиран је рад 7 секцијa  са укупним фондом од 210 
часова. Одржано је укупнo  84 часа јер су одређене активности морале бити прекинуте 
услед пандемије Ковид-19. Секције које су реализоване у току 2019/2020. године су: 
 

- електро струка – Јадранка Филиповић (последња среда у месецу), 
- секција за обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност- Марјан Иванов 
  (петак) 
- енглески језик – Љубица Чуровић (петак), 
- физика- Татјана Вучић (први уторак у месецу), 
- биологија и екологија –Радмила Милутиновић (трећи четвртак у месецу), 
- географија- Драгана Дамјановић (прва среда у месецу), 
- лингвистичка секција – Александра Херцег (други четвртак у месецу), 
- неговање језичке културе и обичаја – Марија Кнежевић (уторак), 
- рецитаторска – Александра Херцег Рокнић (понедељком), 
- литерарна – Драган Лукета ( понедељком), 
- секција за филозофијуДалиборка Вукасовић (први уторак у месецу)  

 
 

4.2. ЕКСКУРЗИЈЕ 
   

У току школске 2019/ 2020. године je реализованa планирана екскурзија 
заматуранте. 

 
Извештај о реализованој екскурзији 

 
 

Екскурзија ученика 4.разреда реализована је од 10. до 12. јуна 2020.године. 
Ученици су првог дана посетили културно историјске знаменитости Ваљева као и Бајине 
Баште где су имали два ноћења другог дана су у Златиборском округу боравили  у 
Дрвенграду и прошли пут Шарганске осмице.Трећи дан је био стручни део екскурзије у 
оквиру кога су посетили Хидроелектрану Бајина Башта где су се са радом упознали уз 
вођство стручног водича. 
У повратку су боравили у Бањи Ковиљачи. 
На екскурзију је ишло 44 ученика, директор школе Вера Слијепчевић и професори Неда 
Миловић, Марија Кнежевић,Недељко Кукић и Славица Голубовић. 

 

Славица Голубовић 

SEKCIJE 15 0 25 0 35 0 20 8 95 8 1 

ESKURZIJE 1 0 1 0 1 0 1 1 4 1 25 
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4.3. ТАКМИЧЕЊА 
 

Услед пандемије Ковид-19 сва такмичења по календару су одложена и једино такмичење на 
којем су ученици учествовали је „Фимек награђује знање“ где  је ученике четвртог разреда у 
јануару водила проф. Верица Папић Филко 

5. ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 
          

 У току школске 2019/2020. године ванредно школовање завршило је укупно 17 
ученика, од тога: 

   Машинство и обрада метала 

 

- аутомеханичар 2 
- заваривач 2 
- бравар 1 
-     техничар машинске енергетике 1 

- машински техничар за компијутерско конструисање 3 
- бравар - специјалиста 1 

 

 

   Електротехника   

 

- електроинсталатер 3 
- електротехничар електронике 1 
- електротехничар рачунара 1 
- електроенергетичар аутоматике - специјалиста 1 
- електротехничар за термичке и расхладне уређаје - специјалиста 1 
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6. РЕАЛИЗАЦИЈА  ПЛАНА И ПРОГРАМА СТРУЧНИХ, 
РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

6.1. ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНО-ПЕДАГОШКИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

RED. 

BR. 

STRUČNO-PRDAGOŠKI 

ORGAN 

BROJ SEDNICA-ČASOVA 

PLAN. ODRŽ. % 

1. ODELJENSKA VEĆA 114-135 118 100 

2. STRUČNI AKTIVI 8-10 8 100 

3. STRUČNA VEĆA 30-35 30 100 

4. NASTAVNIČKO VEĆE 12-24 12 100 

5. PEDAGOŠKI KOLEGIJUM 4-8 4 100 

 UKUPNO 170-217 181 100 

 

6.2. ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА СТРУЧНО-ПЕДАГОШКОГ РУКОВОЂЕЊА 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА У НАСТАВИ 
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1. 
VERA 

SLIJEPČEVIĆ 
DIREKT. 520 80 175 75 170 75 105 155 306 99 1760 1760 

2 DRAGANA 
PUTNIK 

PEDAG.  440 352 272 132 176 88 80 - 88 132 1760 1760 
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7.ИЗВЕШТАЈИ 

7.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 
Рад директора Школе у школској 2019/2020. години се заснивао на Закону о основама 
система образовања и васпитања, Закону о средњем образовању и васпитању, као и 
Годишњем плану рада Школе и Плану рада директора школе за школску2019/2020. годину, 
као и на упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја за рад за време 
ванредног стања, као и на упутствима за остваривање образовно-васпитног рада на дањину. 
Током школске 2019/2020. године рад директора школе био је усмерен на: 

 Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и 

свих активности установе 

 

Припреме за почетак школске 2019/2020. године урађене су благовремено. Извршена је 
подела предмета наставницима, одређене одељењске старешине и заменици, утврђене радне 
обавезе у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. Обезбеђен је наставни кадар, материјално 
технички услови и простор који је на време припремљен за рад. Распоред часова, распоред 
вежби, распоред вежби у блоку и распоред дежурства наставника је урађен и истакнут, тако 
да су наставници могли на време да се припреме за реализацију наставе и осталих 
планираних обавеза.  

Током школске године директор школе је организовала и учествовала у активностима школе 
које су садржане у извештају о раду школе (упис ученика, организација полагања свих 
испита, обележавање значајних датума школе, организовање екскурзија ученика, 
организовање акције добровољног давања крви, вршњачке едукације, остваривање развојног 
плана установе, организовање промоције школе, праћење уноса података у ЕсДневник, 
Директор школе је посећивала часове и пратила редовно одвијање наставе; правила замене за 
оправдано одсутне наставнике, како ученици не би губили часове и били без надзора 
наставника. 

Током године, директор школе је редовно вршила увид у школску документацију и 
указивала на пропусте ради отклањања истих, како би се школска документација у 
потпуности водила у складу са позитивним прописима. 

С обзиром да је 15. марта у држави уведено ванредно стање које је трајало до6. маја прешло 
се на недељно планирање активности у складу са препорукама Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Без обзира на укидање ванредног стања, настава се до краја школске 
године одвијала на даљину, тако да је настављено са планирањем активности на недељном 
нивоу. Значајно је и организовање полагања матурских и за вршног испита у јуну месецу, 
који су се полагали у школи.  

У августу месецу директор је вршила организационе припреме за почетак нове школске 
године у условима који захтевају низ превентивних и заштитних мера у борби против вируса 
Covid-19. Одржала је састанак са одељењским старешинама, свим стручним већима, 
Педагошким колегијумом, на којима је дато и разматрано упутство за организовање и 
остваривање наставе у школској 2020/2021. години. 

Такође, дато је упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених и извршене су 
организационе припреме ради побољшања хигијенских услова у школи. 
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Извршена је набавка дезинфекционих средстава, као и заштитне опреме (маске, визири, 
рукавице...) и организовала рад помоћно-техничког особља, а које је задужено за хигијену 
школе. 

Директор је организовала родитељске састанке прве године и присуствовала састанцима, 
ради обавештавања родитеља о организацији рада у школи.  

Исто тако, организовала је пријем ученика првог разреда, тако да су ученици упознати од 
стране одељењског старешине о организацији рада у школи (31. август). 

 

Извештај о раду директора  за прво полугодиште 2019/2020. 

 Директорица је планирала и организовала остваривање програма образовања и 
васпитања и свих активности установе кроз План рада за школску 2019/2020.годину који је 
усвојен на седници Школског одбора 13.09.2019.године. 

Директорица је предузела све мере да се осигура квалитет и унапреди образовно васпитни 
рад: 

1. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

 Учествовала сам у изради Годишњег плана рада а школску 2019/2020. г.   
 Редовно сам пратила реализацију ГПР Школе и редовно на дневном, недељном и 

месечном нивоу планирала образовно-васпитни рад.  
 Израдила сам Предлог плана уписа за школску 2019/2020. г.  
 Донела сам акт о систематизацији радних места за школску 2019/2020. годину.  
 Учествовала у изради Финансијског плана школе за 2019/2020. годину  
 Учествовала у изради допуне Школског програма 2018 - 2022 година  

 
 

1. САВЕТОДАВНИ РАД И САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА, РАЗРЕДНИМ 
СТАРЕШИНАМА, УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА  

 Пружена је помоћ наставницима у припремању и планирању наставног процеса.  

  На предлог разредних старешина обавио сам петнаест  разговора са ученицима и 
њиховим родитељима у вези редовног похађања наставе.   

2. Кроз стручно усавршавање наставника и рад са ученицима: 
 базар половних уџбеника и набавка нових,септембар 
 Састанак у Министарству просвете поводом дуалног образовања ,а у смислу 

сарадње са фирмом Елнос 
 Састанак у Влади везано за пројекат Центра за ЕЕ 
 семинар за наставнике „Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну 

улогу у пројектном финансирању“, октобар,, 
 семинар за наставнике „Е-ТWINNING-платформа за размену информација и 

сарадњу школа“, октобар, 
 хуманитарна акција у сарадњи са Црвеним крстом Кула, -кроз трку 

пријатељства-октобар 
 семинар о самовредновању-Школска управа Сомбор-децембар 
 обилазак часова наставника 
 сарадња са фирмом Челик-Пушкаш Ференц  
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 Извршена обука за безбедност и здравље на практичној настави 
 Радионице за ученике другог разреда у сарадњи са Црвеним крстом Кула о 

теми "прва помоћ" 
 У сарадњи са Одељењем за друштвене делатности општине Кула предавања о 

теми Репродуктивно здравље. 
 

3. Кроз опремање школе 
 средства за израду конкурсне документације за Центар за обновљиве изворе 

енергије 2 500    000 динара, Општина Кула, састанак у Влади Републике 
Србије 

 средства за санацију стана домара 600 000 динара, Општина Кула,-стан је 
саниран 
 Набавка штампача за зборницу и канцеларију-кроз донације 
 Кречење делова ходника у школи, 
 Набавка две беле табле и прибора за цртање(лењири,шестари) 
 Набавка спортске опреме(струњача за доскок,лопте,мрежице за кош,рекети за 
стони тенис.), 
 Набавка ситног материјала за образовање у школи и школској радионици, 
 Набавка аутомобила марке ПЕЖО за школску радионицу 
 Чишћење олука школе 
 Обезбеђена просторија за пријем родитеља 
 Урађена провера исправности воде 

4. Директорица је предузела све мере за безбедност и заштиту ученика и запослених 
5. Директорица је сазивала и руководиила седницама Наставничког већа( три седнице), 

Педагошког колегијума и усмеравала и усклађивала рад стручних органа у школи, 
пратила и организовала образовно-васпитни рад и благовремено обавештавала 
запослене, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад 
школе. О свим питањима значајним за рад школе директорица је благовремено 
обавештавала запослене на седницама Наставничког већа, ученике путем Књиге 
обавештења, а родитеље на седницама Савета родитеља . Такође је сарађивала са 
родитељима у случајевима уписа нових ученика током полугодишта као и преписа из 
наше у неку другу школу и обнуто. 

6. Директорица је члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 

7. Директорица је присуствовала  састанцима Заједнице електротехничких и, Активу 
директора Западно-бачког округа, Активу директора општине Кула. 
 

Извештај о раду директора  за друго полугодиште 2019/2020. 

Директорица је планирала и организовала остваривање програма образовања и васпитања и 
свих активности установе кроз План рада за школску 2019/2020.годину који је усвојен на 
седници Школског одбора 13.09.2019.године. 

Директорица је предузела све мере да се осигура квалитет и унапреди образовно васпитни 
рад: 

1. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 
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 Редовно сам пратила реализацију ГПР Школе и редовно на дневном, недељном и 
месечном нивоу планирала образовно-васпитни рад.  

 Координација рада установе Министарства просвете, Школска управа, Локална 
самоуправа, школа и наставници 

 Учествовање у реализацији пројекта ЕЕ 

 

2. САВЕТОДАВНИ РАД И САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА, РАЗРЕДНИМ 
СТАРЕШИНАМА, УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА  

 Пружена је помоћ наставницима у припремању и планирању наставног процеса, 
упознавање са онлине платформама и помоћи у реализацији наставе на даљину. 

 Пружена је помоћ наставницима који нису имали техничке могућности за онлине 
наставу.  

 Организовање дежурстава у згради школе ради потреба ученика и родитеља 
 
 

3. КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И РАД СА УЧЕНИЦИМА: 
 Наставници су прошли обуку-семинар „Настава оријентисана према исходима“ у 

организацији Завода за унапређење образовања и васпитања. 

 Обука о коришћењу интерактивне табле 

  Семинар „Дигитлани часови“ 

 Обилазак часова наставника 

 Реализована тродневна екскурзија за матуранте -Бајина Башта 

 Организација доласка ученика и наставника у време пандемије по упутствима 
Министарства просвете 

 Учествовање на такмичењу Фимек и освојено друго место 

 Посета сајму образовања Путокази у организацији АПВ 
 

4. КРОЗ ОПРЕМАЊЕ ШКОЛЕ 
 Извршена је репарација паркета 

 Набављена интерактивна табла-уч.бр.10-по конкурсу АПВ 

 Набављена пројектор-уч.бр.18-по конкурсу АПВ 

 Набавка заштитне опреме и средстава за дезинфенкцију 

 Набавка књига за одличне ученике и попуна фонда библиотеке школе 

 Израда веб сајта школе 

 Урађена је дезинфекција објекта 

 Набавка ситног материјала у школи ишколској радионици 
5. Директорица је предузела све мере за безбедност и заштиту ученика и запослених 
6. Директорица је сазивала и руководиила седницама Наставничког већа, Педагошког 

колегијума и усмеравала и усклађивала рад стручних органа у школи, пратила и 
организовала образовно-васпитни рад и благовремено обавештавала запослене, 
стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад школе. О 
свим питањима значајним за рад школе директорица је благовремено обавештавала 
запослене путем вибер групе. Такође је сарађивала са родитељима у случајевима 
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уписа нових ученика током полугодишта као и преписа из наше у неку другу школу и 
обнуто. 

7. Директорица је члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 

 

Вера Слијепчевић, директор 

7.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 
 

У августу 2019. године обављене су потребне припреме за рад школе у школској 2019/20. 
години, у оквиру којих су формирана и  одељења првог разреда. Педагог је сачинио план и 
програм свог рада који обухвата све области рада. 
 У септембру, педагог је учествовао у распоређивању нових ученика по одељењима, 
свечаном пријему првака и обавио консултативне разговоре са одељенским старешинама 
првог разреда, у циљу упознавања са психофизичким карактеристикама ученика. Такође, 
педагог је радио на решавању проблема насталих у адаптацији ученика на школу.  
 У сарадњи са наставницима, педагог је вршио анализу и систематизацију глобалних и 
оперативних планова наставника. Такође, уз помоћ наставника, вршена је идентификација 
даровитих ученика. Током целе школске године рађено је и са ученицима који заостају у 
учењу. Педагог је активно учествовао у давању конкретних упустава за рад са тим 
ученицима. 
  Педагог је активно учествовао у раду седница одељењских већа. У току целе школске 
године педагог је посећивао часове редовне наставе у циљу праћења активности ученика на 
часу приликом усвајања градива, као и примене савремених метода и поступака у васпитно-
образовном раду.  
 Педагог редовно присуствује састанцима педагошког колегијума и даје свој допринос 
реализацији васпитно-образовног рада. 
 У раду са ученицима, педагог је поштовао принцип редовности. Са ученицима је 
рађено индивидуално и групно. Рађено је са ученицима који имају проблема у понашању и 
неуспешним ученицима. Такође, доста ученика долази самоиницијативно код педагога, због 
разних проблема. Проблеми су се решавали индивидуално, групно и на часовима одељенске 
заједнице. Рађене су радионице у циљу прихватања правила понашања која важе у школи и 
превенције насиља. 
 На крају првог полугодишта одрађено је социометријско тестирање свих одељења 
првог разреда како би се уочили евентуални проблеми, видела хомогеност одељења, 
детектовали социјално неприлагођени ђаци и на основу добијених резултата планиран је 
даљи групни и индивидуални рад са ученицима.  

 У првом полугодишту рађене су радионице у оквиру пројекта „Здравствена секција“ 
са ученицима другог разреда о темама 
- здраве исхране 
- ризичног понашања: алкохол, дрога, дуван, коцка, интернет                          

      - репродуктивно здравље 
      - ментална хигијена 
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  Спроведена анкета о насиљу на узорку од осам одељења која је показала у ком 
правцу треба даље планирати рад са ученицима у циљу бољег препознавања насиља и на које 
све начине можемо боље превентивно деловати. 
 Педагог је целе године држала саветовалиште за родитеље (свака среда послеподне), 
где је са родитељима решавала проблеме везане за развој њихове деце. Током целе школске 
године, педагог је сарађивао са установама ван школе, делагат је испред школе у Црвеном 
крсту Србије, члан Актива стручних сарадника западно-бачког округа, а нарочиту сарадњу 
остварује са  Центром за социјални рад и школама на територији општине.  
 Педагог је водио документацију о свом раду, годишње и месечне планове рада, 
дневник рада, евиденцију индивидуалног и групног рада са ученицима и родитељима. 
 Педагог се континуирано припрема за свој рад, води евиденцију о свом раду и 
редовно учествује у стручном усавршавању. У току протекле школске године остварени су 
следећи облици стручнг усавршавања: 

1. Писање пројеката - оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном 
финансирању, К4, П3, ЗУОВ, 8 бодова 

2. Обука запослених у ОШ и СШ за примену инструмената за самовредновање и 
процену дигиталних капацитета школе - Селфи, К2, К3, К4, П1, Министарство 
просвете, 8 бодова 

3. Стандарди квалитета рада установе, ШУ Сомбор 
4. Дигитални часови: бесплатни алати и платформе, Вебинар, Клет, 1 сат  

 

Драгана Путник, педагог 

7.2.1.Извештај педагога о посети часовима за школску 2019/2020. годину 
 

У току протекле школске године посећено је укупно 24 редовна часa. Часови осталих 
облика васпитно-образовног рада нису посећивани у току школске године.  Приликом посета 
вреднован је наставников рад на часу, стил рада наставника, праћена је атмосфера часова са 
циљем да се сагледају чињенице у вези са квалитетом рада у кључној области Настава и 
учење у односу на сваки показатељ. 

Што се тиче планирања сваки наставник је приликом посете имао комплетну писану 
припрему за тај час. Припреме су углавном имале све структуралне елементе, а као главни 
недостатак, који је примећен у више припрема, било је не навођење диференцираних 
задатака. Већина припрема не садржи квалитативну анализу рада.  

Комуникација и сарадња су на задовољавајућем нивоу на већини часова. Ученици на 
одговарајући начин добијају информације и инструкције, већина наставника се прецизно и 
недвосмислено изражава. На неколико часова примећено је да није успостављена одређена 
радна атмосфера, ученици нису на прави начин мотивисани за рад што је резултирало 
нарушавањем дисциплине. 

На већини часова наставници су се руководили планираним циљевима и задацима 
часа, обраћајући пажњу на карактеристике ученика и одељења. 
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Корелација је приметна на сваком часу у оквиру предмета, али се међупредметна 
корелација слабије запажа. 

Оцењивање је јавно у складу са правилником, али доста наставника не образлаже 
оцене,  нити  учи ученике  како да сами процењују свој напредак. 

Главни закључак је  да већина часова поседује све елементе  класичне наставе, али да 
се појединим стандардима мора обратити већа пажња. Наставник мора јасно да истакне и 
образложи циљеве учења ученицима и да методе које користи на часу помогну да се што 
лакше дође до тог циља. Неопходно је коришћење различитих метода, приступа раду и 
неопходне су различите инструкције за различите ученике. Општи утисак о часовима је да је 
неопходно много више активирати ученике како кроз комбинацију различитих метода и 
техника рада, тако и кроз давање задатака који ће подстицати ученике на коришћење 
различитих извора знања, самосталности у раду, проналажењу нових идеја и решења. То би у 
великој мери допринело мисаоној активизацији. Да би настава била што ефикаснија морају 
се уважавати различите потребе и могућности ученика. Диференцирати задатке и наставу 
што више ускладити са могућностима биће главни задатак на коме треба радити убудуће. 

Од марта до јуна настава се ове школске године одвијала на даљину. Већина 
наставника се врло добро снашла у коришћењу платформи за онлајн учење. Главни 
недостатак примећен код овако организоване наставе био је тај што је наставницима било 
тешко да одмере количину наставног матријала који су слали ученицима. У намери да им 
што више ствари објасне и учине доступним, ученици су били преоптерећени и 
материјалима и захтевима.  

Драгана Путник, педагог 

  

7.3.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Библиотечки фонд СТШ „М. Пупин“ броји око 7.000 књига, углавном стручне 

литературе и лектире. Током школске 2019/2020. године ученици и професори су у највећем 

проценту користили услуге библиотеке због лектира и стручне литературе. Током првог 

полугодишта ученици првог разреда су посетили библиотеку на часовима Српског језика и 

књижевности као и на часовима Грађанског васпитања како би се упознали са њеним радом 

и могућностима. Библиотека је организовала дружење са писцем Ђорђем Рандељем коме су 

присуствовали ученици трећег и четвртог разреда као и професори.  

        библиотекари: 

         Веско Бојић и Славица 

Голубовић 
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7.4.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА 

УСТАНОВЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе је у школској 2019/2020. години 

одржао четири састанка по плану: 1. састанак 10.09.2019.; 2. састанак 24.01.2020.; 3. 
састамнак 19.06.2020.(On-line); 4. састанак 31.08.2020. 

Реализоване су следеће активности у складу са планом рада Тима: 

1. Усвајање Плана рада Тима за школску 2019/2020. 
2. Разматрање остваривања школског прграма школе  за школску 2018/2019 
3. Разматрање Годишњег плана рада за школску 2019/2020. (давање сугестија) 
4. Анализа усклађености рада Стручних Већа, Тимова и Актива Школе 
5. Анализа реализације наставе у току првог полугодишта 2019/2020. год. 
6. Анализа рада Стручних већа, Тимова и Актива Школе у току првог полугодишта 
7. Анализа извештаја о обавњеном редовном годишњем инспекциском прегледу 
8. Праћење примене прописа у обезбеђивању квалитета и развоја школе 
9. Анализа извештаја о реализацији Школског развојног плана 
10. Анализа Извештаја о раду директора у првом полугодишту 
11. Анализа постигнућа ученика у току наставе 2019/2020. год. 
12. Анализа реализације наставе 
13. Разматрање стручног усавршавања наставника у току школске године 
14. Давање сугестије за даља стручна усавршавања наставника на основу Извештаја о 

сталном стручном усавршавању 
15. Анализа остварених активности везаних за Самовреднвање школе у току школске 

2019/2020. год. 
16. Сагледање стања осипања ученика и деловања у смислу задржавања истих 
17. Давање смерница и сугестија за Годишњи план рада чколе за школску 2020/2021. год. 
18. Давање смерница у планирању спровођења поступка Самовредновања за школску 

2020/2021. год. 
19. Разматрање извештаја о реализацији Школског развојног плана за школску 2018/19 
20. Анализа Записника, Извештаја и Планова стручних већа и актива 
21. Разматрање припремености школе за наредну школску годину 
22. Израда извештаја о раду Тима за школску 2019/2020. год. 

         Председник Тима: 

       Дарко Паповић инж.ел.спец. 

7.5.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

„МИХАЈЛО ПУПИН“ КУЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. 
 

Развојни план је стратешки план развоја установе за период од 2018. до 2023. године. Он 
садржи :  
- личну карту школе (основни подаци)  
- историјат школе  
- мисију  
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- визију  
- приоритете у oстваривању образовно-васпитног рада  
- план и носиоце активности  
- план евалуације  
Анализа стања школе изведена је на основу резултата добијених испитавањем представника 
свих интересних група (ученици, родитељи, наставници природне групе предмета, 
наставници друштвене групе предмета, чланови Школског одбора и представници локалне 
средине ) о нивоу развијености 7 области квалитета рада.  
На основу свих оцена по областима квалитета које су дали представници интересних група 
изведене су средње оцене по областима квалитета на нивоу Школе:  
1. РЕСУРСИ – 3,31  
2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА - 3,52  
3. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – 3,71  
4. РУКОВОЂЕЊЕ – 3,89  
5. ЕТОС - 3,25 
6. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ – 3,65  
7. НАСТАВА И УЧЕЊЕ – 3,20.  
 
Најнижу средњу оцену добиле су следеће области квалитета:  
1. Ресурси- 3.31  
2. Настава и учење- 3.20  
3. Етос - 3,25  
Анализом критичних области у складу са визијом развоја установљени су приоритети тј. 
тематске области које треба унапредити како бисмо постали школа какву желимо. 
Установљени су следећи приоритети:  
1. РЕСУРСИ – побољшање материјалних и техничких услова рада и  
просторно проширење.  
2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ – осавремењавање наставе, кабинетска настава и стручно 
усавршавање  
3. ЕТОС – Вратити традиционалне активности школи, а самим тим побољшати безбедност 
ученика кроз превентивне активности. 
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За сваки приоритет и развојни циљ прецизно су утврђени задаци и oдговарајуће активности 
за њихово остваривање. Утврђен је такође и временски план и план евалуације којим су 
дефинисани показатељи и критеријуми успешности , као и носиоци реализације предвиђених 
aктивности и oсобе задужене за eвалуацију.  
Школски развојни план за период 2018/2023. године прихваћен је од стране Наставничког 
већа. Закључено је да Школски развојни план садржи све потребне елементе ; да је у односу 
на Развојни план за претходни период конкретнији и реалистичнији документ, да је у складу 
са визијом развоја и у функцији њеног остваривања. Након прихватања Школског развојног 
плана , Нaставничко веће га је препоручило Школском одбору нa коначно усвајање. Нa 
седници Школског одбора одржаној 1. 12. 2017. Школски развојни план је једногласно 
усвојен.  
Тим за развојно планирање прати реализацију развојног плана за сваку школску годину. 
Стручна већа квартално извештавају о реализацији развојног плана, а тим за Развојно 
планирање пише годишњи извештај о реализацији Развојног плана и подноси га на крају 
школске године на усвајање Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору.  
На основу извештаја директора, извештаја стручних већа и друге евиденције која се води о 
наставним и ваннаставним активностима, могу се изнети следећи резултати у остваривању 
Развојног плана за шк. 2019/20. годину:  
ПРВИ ПРИОРИТЕТ – РЕСУРСИ  
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1  
Побољшање материјалних и техничких услова рада просторним проширењем и 
унапређивањем кабинетске наставе  
 
ЗАДАЦИ  
ПРВИ ЗАДАТАК :  
Урађен је идејни и главни пројекат за изградњу објекта школске зграде за Едукативни центар 
за обновљиве изворе енергије. Пројектни задатак јасно дефинише потребне садржаје у новом 
делу објекта. Учешћем у пројекту Покрајинског секретаријата за образовање набављена је 
интерактивна табла за учионицу број 10.  
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ДРУГИ ЗАДАТАК: Опремање фискултурне сале и постојећих кабинета и формирање нових 
кабинета и специјализованих учионица 
Отвoрена je рачунарскa учионица са 3 нова рачунара.  
У оквиру пројеката  у којима је школа учествовала опремљена је техником и наставним 
средствим. Свака учионица има рачунар и пројектор и све имају везу са интернетом. 
Учешће4м у пројекту набављен је покретни соларни панел за праксу за смер обновљиви 
извори енергије. Све учионице су опремљене одабраним наставним средствима по понуђеној 
спецификацији.  
Фискултурна сала je oпремана је у два наврата на основу учешћа у пројектима.. Набављен је 
1 рачунар у учионици бр. 18  од родитељског  динара. Саниран је стан домара 600 000 
динара. 
 
ТРЕЋИ ЗАДАТАК: Опремање школске библиотеке и формирање интернет клуба  
Стручна већа су подносила захтеве за набављање стручне литературе, стручних часописа, 
речника, као и едукативних филмова.  
Задатак стручних већа је био да сагледају стање стручне литературе и да учествују у 
снабдевању школске библиотеке новим књигама за рад у редовној и додатној настави.  
Школска библиотека, чији фонд износи више од 7310 књига.  У току школске године 72  
књиге набављено је захваљујући помоћи дародаваца и спонзора, школа је купила 60 лектира. 
За наредну годину остављено је опремање просторије интернет клуба предвиђеног у 
библиотеци где је ове године разведен Интернет.  
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ДРУГИ ПРИОРИТЕТ : НАСТАВА И УЧЕЊЕ  
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1.  
Побољшање квалитета наставе и ваннаставних активности, смањивање броја изостанака, 
осавремењивањем наставних метода и успостављањем корелације између предмета и 
увођење нових дуалних и класичних занимања у подручју рада електротехника и машинство 
и обрада метала  
ЗАДАЦИ :  
ПРВИ ЗАДАТАК: Прилагођавање наставних планова и програма стварним могућностима 
ученика  
Прелиминарно (иницијално) тестирање елементарног знања из математике за ученике првог 
разреда и анализа постигнутих резултата, као и корекција наставног плана и програма у 
складу са добијеним резултатима.  
ДРУГИ ЗАДАТАК: Усклађивање часова редовне наставе и ваннаставних активности 
И даље остаје велики проблем у реализацији овог задатка то што су више од 70% наших 
ученика путници, а  веома мали број аутобуских линија функционише у кулској и суседним 
општинама. То ограничава наше ученике да присуствују ваннаставним активностима. Са 
друге стране, а по препоруци Министарства просвете РС школа чини напоре да пређемо у 
једносменски рад што би олакшало  остварење овог задатка. У овом тренутку највећи 
проблем је недовољан број рачунарских учионица и већина приспелих средстава у наредном 
периоду биће усмерена на остваривање овог задатка, јер се показало да се организација 
ваннаставних активности онлајн такође може успешно остваривати. Од марта месеца је 
услед пандемије Ковид-а19, школа прешла на наставу на даљину. Успешно је реализована из 
свих предмета и поред неких недостатака и проблема који су се јављали током рада. Урађена 
је анкета међу ученицима која је указала на одређене недостатке који ће бити отклоњени и 
чиме ће овакав начин рада у будућности бити веома значајан као помоћ при реализацији 
редовне наставе у школи. 
ТРЕЋИ ЗАДАТАК: Смањење  броја изостанака  
Број изостанака ове школске године није било могуће пратити на начин као до сада, јер су 
ученици од марта наставу пратили на даљину. Пратило се колико је ученика свакодневно 
активно било укључено у онлајн наставу и ту су одељенске старешине реаговале како би се 
сви ученици укључили. Показало се да је веома добро увођење Е дневника с обзиром да је 
сада обавештавање родитеља о изостанцима тренутно и они одмах реагују. У већој мери се 
ради на упознавању одељенских старешина са социјалним статусом ученика што се показало 
као веома добро у овим измењеним околностима када је било веома битно знати да ли 
ученици имају одговарајућу опрему за праћење наставе онлајн. 
ЧЕТВРТИ ЗАДАТАК: Увођење нових дуалних и класичних занимања у подручју рада 
електротехника и машинство и обрада метала  
С обзиром да смо пре три године увели нове смерове Електротехничар информационих 
технологија и Електротехничар обновљивих извора енергије у подручју рада 
Електротехника, а који су се показали као изузетно атрактивни за ученике претходне године 
смо се базирали на изради елабората за нови смер у Машинству. 
ПЕТИ ЗАДАТАК: Унапређивање квалитета наставе осамостаљивањем ученика у стицању и 
примени знања и подизањем нивоа објективности оцењивања  
Популаризација информационих технологија 
Ученици су приступали друштвеној мрежи са наставнике и ученике Едмодо. Настава је 
допуњена квизовима Кахут, Прези презентацијама и задацима за заинтересованије ученике. 
Утисци су веома позитивни. Највише је коришћења платформа Гугл учионица за учење на 
даљину, као и апликација Зум.  
 
ТРЕЋИ ПРИОРИТЕТ: ЕТОС 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Вратити традиционалне активности школи, а самим тим побољшати 
безбедност ученика кроз превентивне активности. 
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ЗАДАЦИ: 
ПРВИ ЗАДАТАК: Осмислити манифестације које ће постати традиција у школи како би се 
учврстио осећај припадности и ангажованости зарад општег добра 
 Ове школске године по једанаести пут, дакле већ традиционално, у нашој школи је 
планирана Манифестација „Европски дани Сунца у Кули“, али због настале ситуације са 
пандемијом Ковид 19 није одржана. 
 ДРУГИ ЗАДАТАК: Спроводити активности које ће употпуњавати слободно време ученика и 
привлачити их школи у слободно време како би се ослободили негативних навика. 
 У намери да у што већој мери пропагирамо здраве стилове живота конкурисали смо 
код Покрајинског секретаријата за образовање са пројектом „Здравствена секција“ : здрава 
исхрана, болести зависности, сексуално и репродуктивно образовање и ментална хигијена. 
Пројекат  је  реализован у  првом полугодишту 2019/2020. године  са ученицима другог 
разреда, а реализатори пројекта сеу биле Славица Голубовић, професор социологије  и 
Драгана Путник, педагог.  

 

7.6.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА ЗА ШКОЛСКУ 

2018/2019. ГОДИНУ 
11..  УУччеессттааллооссттии  ииннццииддееннттнниихх  ссииттууаацциијјаа  ии  ббрроојј  ппрриијјаавваа 

Било је 4 инцидентнe ситуацијe што је уједно и број пријављених насиља  другог  нивоа. 
Овде не спада први ниво који је у домену одељенског старешине, a насиља трећег нивоа није 
било. 

22..  ЗЗаассттууппљљеенноосстт  ррааззллииччииттиихх  ооббллииккаа  ии  ннииввооаа  ннаассииљљаа  

Од 4 пријављенe ситуацијe све су другог нивоа, а облици су физичко и социјално насиље. 

33..  ББрроојј  ппооввррееддаа  

Био је један случај лакше повреде. 

44..  УУччеессттааллоосстт  ии  ббрроојј  вваассппииттнноо--ддииссццииппллииннссккиихх  ппооссттууппааккаа  

Није вођен ниједан дисциплински поступак у вези насиља,  јер је појачан васпитни рад дао 
ефекте у свим случајевима пријављеног насиља. 

55..  ООссттввааррееннее  ооббууккее  уу  ппррввееннцциијјии  ннаассииљљаа  ии  ппооттррееббее  ддааљљеегг  ууссаавврршшаавваањњаа  

У оквиру пројекта “Здравстввена секција“ одржане су радионице са ученицима другог 
разреда о темама поштовање сексуалне и полне различитости, сексуални идентитет, 
партнерски односи, ненасилна комуникација, асертивност, контрола агресије и толеранција и 
неговање и прихватање различитих животних стилова. 

66..  ББрроојј  ии  ееффееккттии  ааккцциијјаа  ккоојјее  ппррооммооввиишшуу  ссааррааддњњуу,,  ррааззууммеевваањњее  ии  ппооммооћћ  вврршшњњааккаа  

Неке од акција које су остварене током године у школи: 

Предавања о добровољном давању крви, спортски дан и хуманитарна акција у оквиру њега, 
промоција књиге, посете сајмовима (сајам књига, сајмови образовања); турнир у баскету (као 
превентива насиљу); едукација о безбедности у саобраћају, радионице о првој помоћи у 
сарадњи са Црвеним  крстом. 
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77..  ССттееппеенн  ии  ккввааллииттеетт  ууккљљууччееннооссттии  ррооддииттеељљаа  уу  жжииввоотт  ии  рраадд  ууссттааннооввее..  

Родитељи су укључени кроз рад Тима за заштиту, Савета родитеља и кроз одељенску 
заједницу; међутим треба радити на томе да се родитељи укључе више у првенцију, а не само 
у случајевима када се насиље деси. 

 

Извештај урадили: 

Драгана Путник 

  Душанка Паповић 
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7.6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 

7.6.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕЛЕКТРО СТРУКЕ СТРУКЕ 
           ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

Стручно веће електро струке у школској 2019/2020. год.  у периоду јун 2019. год. до август 
2020. године планирано и одржало је четири седницe актива на којима се расправљало и 
радило на основу плана и програма који је усвојен на Стручном већу електо струке на  73. 
седници од 22.08.2019. год. за школску 2019/2020. годину. Активности коjе су реализоване 
по месецима су:  

 

Месец Активности 

 Август 

Септембар 

 

- Извршена подела предмета на наставнике (у складу са Правилником о врсти  
      стручне спрема наставника, стручних сарадника у стручним  

      школама) за школску 2019/2020.год. и педагошких норми, 

- Извршена подела  ваннаставних активности (секције и остали облици рада) 
        -    Направљен и усвојен  годишњи план рада стручног већа електро струке  

              за 2019/2020.године, 

        -    Одређени чланови актива за помоћ  млађим члановима  у изради оперативних  

              и глобалних планова рада за предмете које  предаје и уопште помоћ у рализацији 

              наставе, 

- Дат предлог подела кабинета  за извођење наставе за поједине предмете (кабинета, 
лабораторија, учионица,  радионица, и сл.), 

       -     Дат предлог за опремање кабинета наставним средствима и њихова стална допуна 

             и осавремењавање, употреба наставних средстава и вођење  

             евиденције употребе тих средстава, писање припрема за час. 

- Усвојен предлог за аплицирање на пројекте које расписује Локална самоуправа 
општине Кула,  

- Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине,  
      међународне пројекте  у оквиру ИП – а пројеката ЕУ – прекограничне  

      сарадње са Р Хрватском - током целе школске године. 

- Усвојене измене планова и програма  на предлог наставника за поједине предмете  
      до 20% у складу са Планом и програмом појединих предмета објављеном у  
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      Просветном гласнику Р Србије. 

 

НОСИЛАЦ ПОСЛА: Чланови стручног већа. 

САРАДНИЦИ: Директор школе, Педагог школе, Одељенске старешине. 

 

Октобар 

 

       -    Извршена анализа уџбеника и литературе у подручју рада електротехника и усвојени  

             Предлог уџбеника који су званично прописани од стране Министарства просвете,  

             науке и технолошког развоја а које је зтручне школе по правило издао Завод за  

             уџбенике – Београд,  

       -    Утврђивање (избор) најадекватнијих наставних метода, ваннаставне 

            активности (рад секција) и израда њихових планова рада, утврђивање 

            спискова ученика и друге литературе. 

      -     Извршено упознавање  чланова стручног већа о изменама и допунама Закона о  

     средњој школи у области оцењивање ученика. 

 

НОСИЛАЦ ПОСЛА: Чланови стручног већа. 

САРАДНИЦИ: Директор школе, Педагог школе, Одељенске старешине. 

 

Новембар 
Децембар 

 

    

      -  организована стручна усавршавања наставника, 

      -  Изналажење најбољих метода за обезбеђивање присутности ученика 

          у настави, сарадња са породицом ученика, сарадња са предузећима  

         за које школа припрема кадрове, 

- Сарадња са стручним удружењима и РО: Minel Schreder, Електровојводина 

          Врбас, OSRAM, PHILIPS, ДОС (душтво за осветљење Србије), 

          Schneider Elektrik, TAGOR –Elektronik, Ваиллант д.о.о. – Београд, Пхилипс 
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          д.о.о. – Београд, Факултет техничких наука – Нови Сад. Висока школа  

          електротехнике  и рачунарства струковних студија - Београд,  Висока  

          техничка школа  струковних студија Нови Сад – током целе школске 

          године. 

        - Извршена реверификација образовних профила електротехничар енергетике и 

          електротехничар рачунара по новом плану и програму  

- Дато позитивно мишљење колегама који су били заитересовани за стицање звања  

          вишег педагошког саветника у складу са Правилником о сталном стручном 

          усавршавању и стицању  звања наставника, васпитача и стручног сарадника 

          („Службени гласник РС”, бр. 85/2013, 86/15 и 81/2017). 

 

НОСИЛАЦ ПОСЛА: Чланови стручног већа. 

САРАДНИЦИ: Директор школе, Педагог школе, Одељенске старешине. 

 

 

Јануар 

Фебруар 

 

        - Менторски посао као облик помоћи млађим наставницима, 

           допунска и додатна настава, 

  - Вођење педагошке докуменатације, 

        - Организовање стручног предавања из области ОИЕ са посебним освртом на рад  

          СЕ и ЕЕ од стране доц. др Александра Н. Ашоња, дипл. инж. Директор Агенције за 

          енергетику Града Новог Сада, 

- Орнизован састанак Актива електро струке  Нови Сад Заједнице електротехничких  

   школа Србије. 

  Стручни семинари који су организовани: 

     -  Примена рачунара за техничко цртање, пројектовање електричних инсталација  

          и прорачун осветљења Редн бро  751 ЗУОВ – Београд - 8 сати. 

     -  Примена рачунара за техничко цртање, пројектовање електричних инсталација  
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          и прорачун осветљења Редн бро  751 ЗУОВ – Београд - 8 сати. 

 

     Извршена верификација нових образовних профила у подручју рада електротехнике и 
то: 

                - Електротехничар информационих технологија - оглед за II,  III и IV разред 

                - Електротехничар обновљивих извора енергије 

                - Администратор рачунарских мрежа и 

                - Електротехничар процесног управљња. 

                - Електротехничар информационих технологија (у редовноммшколовање) 

 

НОСИЛАЦ ПОСЛА: Чланови стручног већа. 

САРАДНИЦИ: Директор школе, Педагог школе, Одељенске старешине. 

 

 

 

 

Март 

Април 

      - почетком  марта Министарство просвете науке и технолошког развија донело је одлуку 

         да ученици непохађају наству  због падемије COVI19. 

- средином марта Министарство просвете науке и технолошког развија донело је 
  одлуку да се настава наствља онлајн преко различитих платформи. 

- у складу са том одлуком већина чланова актива су се укључили у реализацији наставе 

   прко различитих платформи за учење на даљини и сајту школе. 

- због новонастале ситуације  реализовани су само два семинара на којима су  

   уествовали већине чланова Стручног већа електро стукеи то: 

        - Писање пројеката – оспособљавање ученика за активну улогу у пројектном   

          финасирању - 12.10. 2019. године одобрен од стране ЗУОВ 1043-625-2018  

  од 30. маја 2018. 

- Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка 
исходима учења  - 

  ЗУОВ; Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка 
исходима       учења одобрен је решењем Министарства просвете науке и 
технолошког развоја број: 153-02-00027/2017-07.       
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НОСИЛАЦ ПОСЛА: Чланови стручног већа. 

САРАДНИЦИ: Директор школе, Педагог школе, Одељенске старешине. 

 

Мај 

      

      -  У складу са новонасталој ситуацији Пандемије COVID19 и проглашењу варедног 

         стања у Р Србији чланови Стручног већа електро струке су организовали наставу  

         надаљини са ученицима, припремали матурске радове и јуну месецу одржане 

         седнице актива.   

 

  НОСИЛАЦ ПОСЛА: Чланови стручног већа. 

  САРАДНИЦИ: Директор школе, Педагог школе, Одељенске старешине. 

 

Јуни 

           

- јуну месецу одржане седнице актива на којима је дат предлог поделе предмета за 
       школску 2020/2021. годину   

 

 

 НОСИЛАЦ ПОСЛА: Чланови стручног већа. 

 САРАДНИЦИ: Директор школе, Педагог школе, Одељенске старешине. 

 

 

Стручно веће електро струке на  својој редовној 77 седници  од 19. 08. 2020. године 
усвојило је Извештај о раду  стручног већа електро струке струке за школску 2019/2020. 
годину. 

        у Кули, 30 август 2020. год.                         Председник стручног већа електро струке 

                                                                                 ___________________________________ 

                                                                                    Марјан Љ. Иванов, спец. тех. наука 

                                                                                            виши педагошки саветник 
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7.6.2.СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ И ЕНГЛЕСКОГ 
ЈЕЗИКА 

 
 

Стручно веће одржало 8 састанака у школској 2019/2020. години. На састанцима 
Актив се бавио следећим темама и активностима: 
- договор о начину планирања програма рада и распореду наставног градива, 
- планирање рада секција, допунске и додатне наставе, 
- усклађивање критеријума оцењивања, 
- посета Сајму књига у Београду,  
- Стручно веће прати рад и резултате свих секција (учествовање на литерарним конкурсима, 
смотрама рецитатора...) 
- организовање школских и општинских такмичења, 
- одабир тема за матурске испите ка и њихово организовање и извођење, 
- усвојен је избор уџбеника за наредну школску годину и предлог плана стручног 
усавршавања, 
- сачињен је извештај о раду Већа и план активности за 2020/2021. школску годину 
 
18.08.2020. 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Стручног већа. 
2. Договор о реализацији наставе у школској 2020-2021. Год. 
3. План стручног усавршавања. 
4. Усклађивање критеријума оцењивања. 
5. Разно. 

ЗАКЉУЧЦИ: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице Стручног већа. 
2. Разматрани су могући модели  рада школе, који ће бити предложени  Наставничком 

већу. У условима пандемије, разматран је модел који одговара условима школе (броју 
ђака, броју учионица...) и жељама родитеља тј. Ученика који желе да похађају наставу 
и оних који ће радити од куће. 
Наставничком већу ће бити предложено да сви наставници комуницирају са 
ученицима преко једне платформе ( GOOGLE CLASSROOM). 

3. Што се тиче стручног усавршавања током 2020/21 школске године наставници ће 
морати да се прилагоде новонасталој ситуацији, па ће највероватније стручно 
усавршавање обављати на начин који буде препоручен од стране министарства 
просвете. 
Током 2019/20 школске године сви чланови стручног актива похађали су семинар 
„Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном 
финансирању“ организованом у школи. 

4. Предложено је да се између стручних актива усагласе критеријуми оцењивања, као и 
наставни планови за ову школску годину. Наставници ће интезивирати сарадњу како 
би се што ефикасније ускладила настава на даљину са комбинованим моделом 
наставе, поготово унутар стручних актива.  
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5.  За наредну школску годину изабран нови председник стручног већа Марија 
Кнежевић. 
 

                                                                                       Председник стручног већа: 
                                                                                           Чуровић Љубица 

 
7.6.3.Стручно веће друштвених предмета 

 
 

Веће друштвених наука чине чланови: Драгана Дамјановић (географија, грађанско 
васпитање), Славица Голубовић (устав и право грађана, грађанско васпитање), Далиборка 
Вукасовић (филозофија), Ненад Бајић (верска настава), Радовић Игор (ликовна култура), 
Мирјана Зечевић (историја), Веско Бојић (социологија).  
Рад Већа одвијао се по плану који је донет на почетку школске године. У току 
школске 2019/2020. године одржано је три састанка  колико је и планирано. 
Рад Већа је обухватао следеће активности: подела часова, усклађивање 
критеријума оцењивања, реализација наставног плана и програма, припреме за 
такмичење, извођење допунске и додатне наставе, као и припремне наставе, 
унапређење наставних садржаја. 
Рад Већа обухватио је и стручно усавршавање наставника. 
 

Председник стручног већа 
Веско Бојић 

 
 

7.6.4.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАШИНСТВО И ХЕМИЈА 
 

Стручно веће наставника машинске групе предмета и хемије је у школској 2019/20. години 
имало 10 чланова, а председник већа била је Невенка Радичев. 

Време 
реализације 

Активности/ теме Начин реализације 
Носиоци 

реализације 

АВГУСТ 

1. Усвајање плана рада 
Стручног већа 
2. Подела часова за 
школску 2019/20.  
3. Израда годишњих и 
месечних планова за 
сваки предмет                                              
4. Планирање 
активности на нивоу 
редовне наставе 
(контролне вежбе, 

Усвојен је план рада Стручног 
већа 

Извршена је подела часова за 
школску 2019/20. год.  

Израђени су годишњи и месечни 
планови за сваки предмет. 

Планиране су активности на нивоу 
редовне наставе (контро- лне 

Сви чланови 
Већа 
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писмени задаци...)                                                           
5. Упознавање са 
програмом стру -чног 
усавршавања који је 
публико -ван у Каталогу 
за школску 2019/20 и 
давање предлога 
семинара који ће бити 
посећени 
6. Формирање испитних 
комисија за  ванредне 
ученике и израда питања 
за сваки предмет      

вежбе, писмени задаци...).  

План стручног усавршавања 
колеге су предале тиму за разво- 
јно планирање и убачен је у 
годишњи план рада школе. 

Одлучено је да се задржи иста 
комисија за ванредне ученике и 
специјалистички испит као и за 
претходну школску годину. 

 

ОКТОБАР 

1. Израда предлога 
Плана рада ко-  
нсултативне наставе за 
ванредне ученике                                                                                                             
2. Организација 
допунске, додатне 
наставе                                                                                                                                                 
3. План набавке 
наставних средстава за 
кабинете                                                                                  
4. Корелација садржаја 
различитих предмета у 
оквиру Већа 

Сваки члан Стручног већа је дао 
предлог термина за одржавање 
консултација за ванредне учени- 
ке.  

Сваки наставник је евидентирао 
имена ученика, термин и време 
одржавања допунске наставе у 
посебну књигу евиденције 
предвиђену за овај облик рада.  

Набављена су нова наставна 
средства (лењири и шестар) за 
кабинет бр. 9. 

Сви чланови 
Већа 
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НОВЕМБАР 

1. Анализа успеха 
ученика по пре-дметима 
на крају првог класифика 
-ционог периода                                                                                     
2. Корелација са осталим 
Стручним већима 

 

Одржана су одељенска већа на 
којима је презентован успех 
ученика, и предложене су мере за 
побољшање успеха. 

Поднет је извештај са Заједнице 
машинских школа. 

Извештавање о семинару који је 
одржан у нашој школи 12.10.2019: 
Писање пројеката-оспособљавање 
учесника за активну улогу у 
пројектном финансирању 

 

Сви чланови 
Већа 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

1. Усвајање предложених 
задатака за матурски и 
завршни испит 

2. Договор о 
организовању допунске 
наставе током распуста 

 

 

Усвојeни задаци  за матурски и 
завршни испит. 

Постигнут је договор о органи- 
зовању допунске наставе током  
распуста. 

 

 

 

Сви чланови 
Већа 

ЈАНУАР 

1. Анализа успеха 
ученика по пре- дметима 
на крају првог полугоди- 
шта                                        
2. Усаглашавање 
критеријума оце-њивања                                                                                                                       
3. Реализација наставних 
планова и програма  

Анализирани су резултати рада и 
успеха ученика на полугодишту и 
закључено је да су ученици били 
активнији и успешнији како су се 
приближавали крају првог 
полугодишта. 

Анализом критеријума оцењива- 
ња закључено је да је оно доста 
уједначено и да је приближно 
подједнак број слабих оцена по 
одељењима и предметима 

План и програм редовне и допу- 
нске наставе у  првом полугоди- 
шту реализован. Допунска на- 
става је редовно одржавана, ма- да 

Сви чланови 
Већа 
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је констатовано да је била ве- ома 
слабо посећена 

ФЕБРУАР 

1. Припреме ученика за 
такмичење                                                           
2. Извештај о  раду 
чланова Стру- чног већа 
укључених у рад шко- 
лских тимова 

Подељена упутства у вези са 
реализацијом предстојећих шко- 
лских такмичења. Из наставног 
предмета хемија не постоји та- 
кмичење за техничке школе па 
самим тим немамо кандидате. 
Ученици четвртог степена нису 
учествовали на такмичењу, јер 
нико није показао довољно зна- ња 
и жеље за тим. Одржано је 
школско такмичење ученика 
трећег степена и најбољи резултат 
је постигао Срећков 

Михајло 

Сви чланови 
Већа 

АПРИЛ 

1. Анализа успеха 
ученика по пре- дметима 
на крају трећег 
класифика- ционог 
периода                                                        
2. Дискусија о 
потребним изменама у 
плановима и програмима 
и  могу- ћим новим 
програмима 

Састанак није одржан јер је 
уведено ванредно стање и пре- 
шло се на учење на даљину због 
вируса КОVID 19. 

 

Сви чланови 
Већа 

ЈУН 

1. Анализа успеха 
ученика по пре- дметима 
на крају другог  
полугоди- шта                                                                                                      
2. Реализација наставних 
планова и програма у 
ванредном стању                                                                                                                             
3. Оријентациона подела 
часова на наставнике на 
основу плана уписа 
ученика                                                                                                                                                  

 

Aнализан је успех ученика по 
предметима на крају другог по- 
лугодишта.  

Анализирана је реализација 
наставе у ванредном стању. 

Извршена је и оријентациона по- 
дела часова на наставнике.  

Сви чланови 
Већа 
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АВГУСТ 

 

1.Усвајање извештаја о 
раду стручног већа у 
претходоној школској 
години 

2.Сачињавање плана 
рада за наредну школску 
годину 

3. Предлог о стручном 
усавршавању наставника 
за школску 2020/21 

4. Сачињавање предлога 
уџбеника за наредну 
школску годину 

5. Избор председника 
стручног већа за наредну 
школску годину 

 

Усвојен је извештај о раду 
стручног већа  у  претходној 
школској години и сачињен је 
план рада актива за наредну 
школску годину. 

Анализиран је план стручног 
усавршавања. 

Стручно веће усвојило је листу 
уџбеника. 

За председника стручног већа за 
школску 2020/21 изабранa је 
Даниловић Оливера. 

 

 

 

 

 

 

 

Сви чланови  
Већа 

                                                              

                                                 

7.6.5.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ  

СТШ „ Михајло Пупин“, Кула , 2019/2020. школска година 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА:  Мира Међо-наставник математике ( до одласка у пензију ) 

                                                         Александра Виг- наставник математике 

                                              Игор Кулеба- наставник математике 

                                                         Маја Баџа Кнежевић- наставник математике 

                                                         Татјана Вучић-наставник физике 

                                                         Лидија Сабадош –наставник математике ( након одласка 
колегинице Мире Међо у пензију ) 
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1.  састанак  , присутни сви чланови већа 

     Септембар 2019. - Предложен и усвојен план рада стручног већа за школску 2019/2020. 
годину . 

                             - Договор о изради годишњих и оперативних планова. 

                             -Упознавање са програмом стручног усавршавања који је објављен у 
Каталогу за  

                              школску 2017/2018. годину ( извршен одабир семинара). 

                             -Извршена је и подела часова на наставнике у оквиру актива математике. 

                             -Утврђена је корелација између наших предмета као и међупредметно 
повезивање    

                              са осталим предметима. 

                              Актив физике има само једног члана . 

 

2. састанак,  присутни сви чланови већа 

   Октобар 2019. –Договор о раду секција , додатне, допунске и припремне наставе. 

                               -Усклађивање термина контролних и писмених задатака, као и  

                                критеријума оцењивања    . 

                               -Извршена подела задужења за рад са ванредним ученицима и  

                                 донет распоред консултативне наставе. 

 

3. састанак, присутни сви чланови већа 

  Децембар 2019.–Анализиран успех ученика на крају првог класификационог периода 

                                  ( математика и физика ). 

                                 -Анализирана реализација додатне и допунске наставе. 

                                 -Договор о реализовању додатне и допунске наставе током  

                                  зимског распуста  . 
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4. састанак, присутни сви чланови већа 

      Фебруар 2020..- Анализиран успех ученика на крају првог полугодишта. 

                                 -Нико од ученика није присуствовао такмичењима из математике и 
физике. 

                                 - Извршен је договор о припреми ученика за полагање пријемних испита 
за упис                        

                                  на факултете. 

                                 -Извршен договор о реализацији матурских испита из математике. 

 

5. састанак , ( одржан онлајн )присутни сви чланови већа 

     Април 2020..   –Договор о одржавању разредних испита. 

                               -Избор уџбеника за наредну школску годину . 

                               -Анализа новонастале ситуације узроковане вирусом корона 

     

6. састанак , присутни сви чланови већа 

           Јун 2020.-Анализа успеха на крају школске године. 

     - Прелиминарна подела часова на наставнике за наредну школску годину. 

     -Договор о припремној настави за поправне испите као и о терминима за њу.. 

                           -Договор о терминима за поправне испите у августу. 

7. састанак, присутни сви чланови већа 

          Август 2020.- Дефинитивни договор о изабраним уџбеницима за следећу школску 
годину 

                                - Договор о раду у следећој школској години (у  новонасталој ситуацији ) 

                                - Избор семинара за стручно усавршавање чланова стручног већа за 
2020/2021. 

                               годину 

 

ИЗАБРАНИ  УЏБЕНИЦИ  ЗА  ШКОЛСКУ  2020/2021.  ГОДИНУ: 
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а) МАТЕМАТИКА 

1.4) уџбеник: МАТЕМАТИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ( 4 часа недељно 
), 

група аутора, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд 

 

збирка: Maтематика, збирка задатака и тестова за I разред гимназија и техничких 
школа 

аутори: Ж. Ивановић, С. Огњановић, КРУГ,Београд ; 

 

        2.4) уџбеник: МАТЕМАТИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ( 4 часа 
недељно ), 

         група аутора, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд 

 збирка: Maтематика, збирка задатака и тестова за II разред гимназија и техничких 
школа 

аутори: Ж. Ивановић, С. Огњановић, КРУГ,Београд ; 

 

3.4) уџбеник: МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕЋИ  РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ( 4 часа 
недељно ), 

група аутора, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд 

 

збирка: Maтематика, збирка задатака и тестова за III разред гимназија и техничких 
школа 

аутори: Ж. Ивановић, С. Огњановић, КРУГ,Београд ; 

 

4.4) уџбеник: МАТЕМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ( 4 часа 
недељно ), 

група аутора, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд 

 

збирка: Maтематика, збирка задатака и тестова за IV разред гимназија и техничких 
школа 
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аутори: Ж. Ивановић, С. Огњановић, КРУГ,Београд ; 

 

1.3) уџбеник: МАТЕМАТИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ( 3  часа недељно 
), 

група аутора, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд 

 

2.3) уџбеник: МАТЕМАТИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ( 3 часа 
недељно ), 

               група аутора, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд 

 

3.3) уџбеник: МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕЋИ  РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ( 3  часа 
недељно ), 

група аутора, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд 

б)  ФИЗИКА 

1) Уџбеник: ФИЗИКА 1-за 1. разред четворогодишње средње стручне школе, 

Аутори: Татјана Бобић, Милан Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ,Београд 

Збирка: ФИЗИКА 1, збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије, 

Аутор:Наташа Чалуковић, КРУГ, Београд  

2) Уџбеник: ФИЗИКА 2-за 2. разред четворогодишње средње стручне школе, 

Аутори: Татјана Бобић, Милан Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ,Београд 

 

Збирка: ФИЗИКА  2-збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за 2. 
разред четворогодишње средње стручне школе,  

Аутори :Милан Распоповић, Татјана Бобић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ,Београд 

3)   Уџбеник:ТЕХНИЧКА ФИЗИКА- уџбеник за 1. разред  машинске школе  

Аутор: Раде Раонић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд 
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Школска 2019-2020. година 

7.6.6.ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И БИОЛОГИЈЕ  
СТШ „МИХАЈЛО ПУПИН „ У КУЛИ 
  СТРУЧНО ВЕЋЕ ЧИНЕ: 

 НАСТАВНИЦИ ФИЗИЧКГ ВАСПИТАЊА  : АРПАД НАЂ , СТАНИСЛАВА ЛУЧИЋ 
И ГОРАН ВИЈЕШТИЦА   , 

 НАСТАВНИЦИ БИОЛОГИЈЕ : РАДМИЛА МИЛУТИНОВИЋ  И СВЕТЛАНА 
ЊАРАДИ                            

 
Време 
реализације 

 
Активности / теме 

 
Начин 
реализације: 

 
Носиоци 
реализације 

 
Извештај о 
реализацији 
активности 

Август –
септембар 
 

-Формирање 
Сручног већа и 
избор председника 
- Израда предлога 
годишњег плана и 
програма, 
- усвајање 
годишњег плана и 
програма рада, 
- подела предмета 
на наставнике 

Састанак, 
дискусија, 
,разговор 

Чланови 
стручног већа 
и председник 
стручног већа 

 

Током целе 
школске 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током целе 

-Преиспитивање и 
унапређивање рада 
стручног већа, 
-договор, 
организовање и 
евиденција 
састанака стручног 
већа, 
-праћење развоја и 
напредовања 
ученика, 
-осмишљавање 
рада са даровитим 
ученицима и 
приррема за 
учествовање на 
такмичењима,  
-праћење нових 
законских решења, 
-осавремењивање 
наставног процеса, 
 
 
-проналажење 

 
 
 
Састанак, 
дискусија, 
,разговор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Чланови 
стручног већа 
и председник 
стручног већа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Састанак 
одржати бар 
јеном месечно  
и то до 10-тог 
текућег месеца. 
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школске 
године 
 

мотивационих 
поступака за 
успешан рад, 
-Сарадња са другим 
активима и 
органима школе, 
учествовање на 
семинарима, 
-сарадња са 
ученицима који 
вандредно похађају 
школу, 
-праћење стручне 
литературе, 
-анализа васпитно 
образовних 
постигнућа ученика 

 
Састанак, 
дискусија, 
,разговор 

 
Чланови 
стручног већа 
и председник 
стручног већа 

Октобар  -Набавка учила, 
-организација 
допунске и додатне 
активности, 
-планирање 
писмених задатака 
и контролних 
вежби 

 
 
Састанак, 
дискусија, 
,разговор 

 
 
Чланови 
стручног већа 
и председник 
стручног већа 

 
* Одржан је 
јесењи крос - 
РТС крос, 
 
*У Руском 
Крстуру 
одржано је 
такмичење у 
стоном тенису, 
у коме су 
учествовали и 
ученици наше 
школе.  

Новембар  Мотивација 
ученика за учење и 
рад 

Састанак, 
дискусија, 
,разговор 

Чланови 
стручног већа 
и председник 
стручног већа 

 

Децембар  Анализа допунског 
и додатног рада, 
Анализа редовне 
наставе 
 

Састанак, 
дискусија, 
,разговор 

Чланови 
стручног већа 
и председник 
стручног већа 

* У основној 
школи “Петефи 
бригада” у Кули 
одржано је 
такмичење у 
малом фудбалу 
у коме су 
учествовали 
ученици наше 
школе. 

Фебруар  Остваривање 
сарадње са другим 
активима, 
Сарадња са 
школским 
педагогом 
 

Састанак, 
дискусија, 
,разговор 

Чланови 
стручног већа 
и председник 
стручног већа 

 
* Ученици наше 
школе 
учествовали су 
на средњо-
школском 
такмичењу у 
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кошарци 
Март  Анализа рада у 

2019 -2020. години 
 
Предлог 
плана за 
чишћење 
школског 
дворишта 

Састанак, 
дискусија, 
,разговор 

Чланови 
стручног већа 
и председник 
стручног већа 

 
* Ученици наше 
школе 
учествовали су 
на општинском 
такмичењу у 
рукомету и 
окружном 
такмичењу у 
одбојци у 
Сомбору - где 
су освојили 
друго место, а 
наставник је био 
Арпад Нађ. 
 

Maj Oдабир уџбеника за 
следећу школску 
годину 2019/2020. 
године 

Састанак, 
дискусија, 
,разговор 

Чланови 
стручног већа 
и председник 
стручног већа 

Због вандредног 
стања у 
Републици 
Србији и вируса 
ковид - 19, 
настава је 
одржавана 
онлајн до краја 
школске године 
, па активности 
и такмичења у 
школи није 
било, од 
половине марта 
2020. године. 

 

Јун   Анализа 
рада у 2019 -
2020. 
Години 

 Сређивање  
кабинета и 
фискултурне 
сале 

Састанак, 
дискусија, 
,разговор 

Чланови 
стручног већа 
и председник 
стручног већа 

* Састанци 
стручног већа 
су од марта 
2020. године 
због вандредног 
стања 
одржавани 
онлајн. 

          

 У Кули 27.08.2020. године                      Председник стручног већа : Радмила Милутиновић             
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7.6.7.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЧНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ ЗА 
ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 
 
 Стручно веће наставника Рачунарства и информатике у школској 2019/20. години 
имало 2 члана, а председник већа био је Зарија Головић. 
 

Време 
реализације 

Активности/ теме Начин реализације 
Носиоци 

реализације 

АВГУСТ 

1. Усвајање плана рада 
Стручног већа 

2. Подела часова за 
школску 2019/20. 

3. Израда годишњих и 
месечних планова за сваки 
предмет                                              
4. Планирање активности 
на нивоу редовне наставе)                                                           
5. Упознавање са програ-
мом стручног усавршава-
ња који је публикован у 
Каталогу за школску 
2019/20 и давање предлога 
семинара који ће бити по-
сећени 
6. Формирање испитних 
комисија за ванредне уче-
нике и израда питања за 
сваки предмет 

Усвојен је план рада Стручног 
већа 

Извршена је подела часова за 
школску 2019/20. год.  

Израђени су годишњи и месечни 
планови за сваки предмет. 

Планиране су активности на 
нивоу редовне наставе (контро- 
лне вежбе).  

План стручног усавршавања 
колеге су предале тиму за разво- 
јно планирање и убачен је у 
годишњи план рада школе. 

Одлучено је да се задржи иста 
комисија за ванредне ученике као 
и за претходну школску годину. 

Сви чланови 
Већа 

ОКТОБАР 

1. Израда предлога Плана 
рада консултативне 
наставе за ванредне 
ученике                                                                                                                      
2. Организација допунске, 
додатне наставе                                                                                                              

Сваки члан Стручног већа је дао 
предлог термина за одржавање 
консултација за ванредне 
ученике.  

Сваки наставник је евидентирао 
имена ученика, термин и време 
одржавања допунске наставе у 
посебну књигу евиденције 
предвиђену за овај облик рада.  

Сви чланови 
Већа 

НОВЕМБАР 
1. Анализа успеха ученика 
по предметима на крају 
првог класификационог 

Одржана су одељенска већа на 
којима је презентован успех 
ученика, и предложене су мере за 

Сви чланови 
Већа 
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периода                                                            побољшање успеха. 

ДЕЦЕМБАР 
1. Договор о организовању 
допунске наставе током 
распуста 

Постигнут је договор о органи- 
зовању допунске наставе током  
распуста. 

Сви чланови 
Већа 

ЈАНУАР 

1. Анализа успеха ученика 
по предметима на крају 
првог полугодишта                                                                                                            
2. Усаглашавање 
критеријума оцењивања                                                                                                        
3. Реализација наставних 
планова и програма  

Анализирани су резултати рада и 
успеха ученика на полугодишту 
и закључено је да су ученици 
били активнији и успешнији како 
су се приближавали крају првог 
полугодишта. 

Анализом критеријума оцењива- 
ња закључено је да је оно доста 
уједначено и да је приближно 
подједнак број слабих оцена по 
одељењима и предметима 

План и програм редовне и допу- 
нске наставе у  првом полугоди- 
шту реализован. Допунска наста-
ва је  била веома слабо посећена 

Сви чланови 
Већа 

АПРИЛ 

1. Анализа успеха ученика 
по предметима на крају 
трећег класификационог 
периода                                                                                                
2. Дискусија о потребним 
изменама у плановима и 
програмима и  могућим 
новим програмима 

Састанак није одржан јер је 
уведено ванредно стање и 
прешло се на учење на даљину 
због вируса КОVID 19. Сви чланови 

Већа 

ЈУН 

1. Анализа успеха ученика 
по предметима на крају 
другог  полугодишта                                                                      
2. Реализација наставних 
планова и програма у 
ванредном стању                                                                                                                             
3. Оријентациона подела 
часова на наставнике на 
основу плана уписа 
ученика                                                                                                                      

Aнализиран је успех ученика по 
предметима на крају другог 
полугодишта.  

Анализирана је реализација 
наставе у ванредном стању. 

Извршена је и оријентациона 
подела часова на наставнике.  

Сви чланови 
Већа 

АВГУСТ 

1. Усвајање извештаја о 
раду стручног већа у 
претходоној школској 

Усвојен је извештај о раду 
стручног већа  у  претходној 
школској години и сачињен је 
план рада актива за наредну 
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години 

2. Сачињавање плана рада 
за наредну школску годину 

3. Предлог о стручном 
усавршавању наставника за 
школску 2020/21 

4. Сачињавање предлога 
уџбеника за наредну 
школску годину 

5. Избор председника 
стручног већа за наредну 
школску годину 

школску годину. 

Анализиран је план стручног 
усавршавања. 

Стручно веће усвојило је листу 
уџбеника. 

За председника стручног већа за 
школску 2020/21 изабран је 
Головић Зарија 

 

 

 

 

Сви чланови  
Већа 

 
 Чланови и актива рачунарства и информатике 

1. Зарија Головић 
2. Вукан Поповић 

 
Кула, 25. август 2020. 
       Председник стручног већа рачунарства 
               Зарија Головић 

 
 
 

8. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

НАСТАВНИКА 
 

Индивидуални планови и програми наставника редовно су достављани у педагошку 
службу, до сваког 5. у месецу, а годишљи планови рада наставника достављени су служби 
крајем августа, односно почетком септембра. Оперативни планови задовољавају тражену 
форму:  
редни број наставне теме, редни број часа наставне једнице, назив наставне јединице, тип 
часа, облик рада, место рада и наставна средства, иновације, (само)евалуација и корекција.  
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9. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Стручно усавршавање у установи и ван ње запослени су остварили на следећи начин: 

Математика и физика: 

1. наставник: Александра Виг 

1. Назив семинара: Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну улогу у 
пројектном финансирању, датум: 12.10.2019., Компетенција : К4, Приоритетна област: П3, 
трајање: 8 сати, број бодова : 8 

2. Назив семинара: Достигнућа младих у Србији-ДМуС, датум: 31.01-02.02.2020., 
Компетенција : К1, Приоритетна област: П3, трајање: 24 сата, број бодова : 24                                                           

2. наставник: Игор Кулеба           

   1. Назив семинара: Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну улогу у 
пројектном финансирању, датум: 12.10.2019., Компетенција : К4, Приоритетна област:П 3, 
трајање: 8 сати, број бодова : 8 

Стручно усавршавање у установи: 

2.  Вебинар: Дигитални часови: бесплатни алати и платформе уз корисне савете за 
њихово коришћење , Klett, одржан 11.04.2020. 

3.  Презентација уџбеника математике за први и други разред средње школе, одржан : 
07.04.2020. 

                   

3.  наставник: Маја Баџа Кнежевић 

1.  Назив семинара: Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну улогу у 
пројектном финансирању, датум: 12.10.2019., Компетенција : К4, Приоритетна област: П3, 
трајање: 8 сати, број бодова : 8 

2.  ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 
ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА 

Обука је одржана онлајн током априла. 

Број бодова: 24 

Компетенција: за наставну област, предмет и методику наставе, поучавање и учење 

 

4. наставник: Лидија Сабадош 
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Стручно усавршавање у установи: 

1.   Вебинар: Дигитални часови: бесплатни алати и платформе уз корисне савете за 
њихово коришћење , одржан: 11.04.2020., Klett 

2. Вебинар:  Решавање конфликтних ситуација, Аутор: Јелена Јеремић, Klett 

5. наставник: Татјана Вучић 

Семинари, нови циклус од 1. jула 2019. 

1.Назив семинара: ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  НАСТАВЕ 
ОРИЈЕНТИСАНЕ  КА ИСХОДИМА УЧЕЊА, датум: 01.јули 2019. ( и 02.јули ), 
Компетенција: за наставну област, предмет и методику наставе, поучавање и учење, 
трајање: 16 сати + 8 сати (онлајн ), број бодова: 24 

2. Назив семинара: Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну улогу у 
пројектном финансирању, датум: 12.10.2019., Компетенција : К4, Приоритетна област: П3, 
трајање: 8 сати, број бодова : 8 

 Стручно усавршавање у установи: 

За време пандемије  слушала онлајн вебинаре и конференције: 

1.  Дигитални часови: бесплатни алати и платформе уз корисне савете за њихово 
коришћење ( вебинар ), датум: 11.04.2020. , Klett , реализатор: Жолт Коња 

2. Како владати собом у стресним ситуацијама ( вебинар) 

Реализатор, аутор:Јелена Марушић, датум: 15.04.2020., група Клет Србија 

3. Конференција: ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 2020., 11.4.2020.  ( онлајн ) 

Машинство и хемија 

У установи: 

 Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном 
финансирању, 8 бодова, 12.10. 2019. К4 

 
Ван установе: 

 Достигнућа младих у Србији – ДМуС, 24 бодова, 31.01 – 02.02.2020. К1 
 

  План стручног усавршавања за  школску 2020/ 2021. године 

 

У установи: 

 Присуство свим семинарима који ће бити организовани у нашој школи 

 Присуство угледним, огледним и јавним часовима 
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 Присуство манифестацији Дани сунца 

Ван установе: 

 Семинари који се налазе у Каталогу програма сталног стручног усавршавања 
наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2020/2021. за која буду 
обезбеђена материјална средства а кoje смо предложили на  састанку Стручног                              
већа: 

1. Напредне технике у креирању 3D дигиталних прототипова у машинству, Факултет за 
машинство и грађевинарство у Краљеву, 8 бодова К1; 

2. Савремени приступ настави, уз помоћ студије случаја у наставним садржајима, 
Висока школа за пословну економију и предузетништво,  8 бодова К2; 

3. Превенција проблема понашања кроз оснаживање позитивног развоја ученика, 
ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине, 16 бодова К3. 

 
 

Биолигија и физичко 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЧИНЕ: 

- НАСТАВНИЦИ ФИЗИЧКГ ВАСПИТАЊА  : АРПАД НАЂ , СТАНИСЛАВА ЛУЧИЋ И 
ГОРАН ВИЈЕШТИЦА   , 

- НАСТАВНИЦИ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ : 
РАДМИЛА МИЛУТИНОВИЋ  И СВЕТЛАНА ЊАРАДИ     

 

Година/период  за који се извештај пише  2019/20. 

 

ст
ру

ч
н

о 
ус

ав
р

ш
ав

ањ
е 

у 
ус

та
н

ов
и

 

Назив стручног 
усавршавања 

Ниво ( 
стручни 
актив, веће 
идр.) 

Време  

Начин 
учествовања 

(присуство, 
излагање, 
ауторство, 
координисањ
е, вођење, 
остало ) 

Документ 
у установи 
који 
доказује 
реализациј
у 

Председник стручног већа Веће 

( 2 бода ) 

 

Школска 
2019-20. 
година 

ОШ „Јован 
Дучић“  

присуство Записник  
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Петроварад
ин 

Председник стручног већа Веће 

( 2 бода ) 

 

Школска 
2019-20. 
година 

СТШ 
„Михајло 
Пупин“- 
Кула 

присуство Записник  

Самовредновањење рада 
школе 

- кључна област – 
обезбеђивање квалитета и 
развој установе 

( 2 бода ) Школска 
2019-2020. 
година 

СТШ 
„Михајло 
Пупин“- 
Кула 

координисањ
е 

Решење  

Манифестација “ Салајачка 
дечија недеља” - Културно 
еколошка радионица на тему 
природе: “ Улога гљива у 
природи, значај и место 
гљива у ланцима исхране” 

( 4. бода ) 3. 10. 2019. 
године 
 
ОШ „Вук 
Караџић“ 
Нови Сад 

Присуство, 
реализација - 
организација, 
радионице 

Записник , 
фотографи
је 

презентација семинара  

О пројектима Еразмус плус 

(ЕduIN a newlink in educacion) 

Наставници ОШ “Васа 
Стајић” - Нови Сад- 
предавање  

Веће 

( 2 бода ) 

26. децемба
р, 2019. 
године 

ОШ „Вук 
Караџић“ 
Нови Сад 

присуство Записник 

Презентација “ Акциони план 
унапређења рада школе” 

педагог школе Јелена Радић 
предавање  

Веће 

( 2 бода ) 

27. децемба
р, 2019. 
године 

ОШ „Јован 
Дучић“  

Петроварад
ин 

присуство Записник 

 Презентација семинара  - на 
седници стручног већа за 

Веће 27.децембар
, 2019. 

Презентација Записник 
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природне науке 
 
“Оцењивање у функцији 

повећања 
 мотивације ученика за учење” 
- одржаном у ОШ “Вук 

Караџић у Новом  
Саду , семинар су одржале 

просветне  
саветнице школске управе 

Нови Сад  
(6.12. 2019.) - презентацију је  
у ОШ „Јован Дучић“ у 

Петроварадину 
 одржала наставница биологије 

Радмила  
Милутиновић 
 

( 8 бода ) године 

ОШ „Јован 
Дучић“  

Петроварад
ин 

семинара 

Припрема за учешће на 
Школском такмичењу из 
биологије за ученике седмог 
разреда  

( 2 бода ) Октобар 
2019. 

до марта 
2020. 

  

Припрема за учешће на 
Општинском такмичењу из 
биологије за ученике седмог 
разреда 

( 4 бода ) 15. март 
2020, 

Основна 
школа 

„Доситеј 
Обрадовић“ 

Нови Сад 

 Уверење – 

 Самовредновањење рада 
школе 

- кључна област – етос и 
ресурси 

( 2 бода ) Школска 
2019-2020. 
година 

СТШ 
„Михајло 
Пупин“- 
Кула 

координисањ
е 

Решење  

 Међународни сајам књига 
Нови Сад 

( 2 бода ) Школска 
2019-2020. 
година 

Март 2020. 
године 

СТШ 
„Михајло 
Пупин“- 

присуство  
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Кула 

 Сајам образовања Путокази 
Нови Сад 

( 2 бода ) Школска 
2019-2020. 
година 

Март 2020. 
године 

СТШ 
„Михајло 
Пупин“- 
Кула 

присуство  

 Међународни сајмови Лорист 

Сајам лова и риболова, сајам 
екологије, сајам туризма и 
сајам спорта 

( 2 бода ) Школска 
2019-2020. 
година 

Октобар 
2019. 
године 

СТШ 
„Михајло 
Пупин“- 
Кула 

присуство  

 Школска слава Свети Сава  ( 2 бода ) Школска 
2019-2020. 
година 

Јануар 
2020. 
године 

СТШ 
„Михајло 
Пупин“- 
Кула 

присуство  

 Јавни час - Пројекат: Птице 
мога краја  

6.разред 

( 8 бодова ) Март 2020. 
године 

ОШ „Вук 
Караџић“- 
Нови Сад 

Координатор  

 Стручно предавање о настави 
оријентисаној на исходе и 

 Фебруар 
2020. 
године - 

Присуство  Потврда 
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примењена знања ОШ 
“Петефи 
Бригада” - 
Кула 

 

 

 Припрема за учешће на 
општинском такмичењу у 
одбојци 

( 2 бода ) Октобар 
2019. 

до марта 
2020 

  

 Припрема за учешће на 
општинском такмичењу у 
кошарци 

( 2 бода ) Октобар 
2019. 

до марта 
2020 

  

 Припрема за учешће на 
општинском такмичењу у 
рукомету 

( 2 бода ) Октобар 
2019. 

до марта 
2020 

  

 Припрема за учешће на 
општинском такмичењу у 
малом фудбалу 

( 2 бода ) Октобар 
2019. 

до марта 
2020 

  

 Припрема за учешће на 
окружном  такмичењу у 
одбојци 

( 2 бода ) Октобар 
2019. 

до марта 
2020 

  

ст
ру

ч
н

о 
ус

ав
р

ш
ав

ањ
е 

 в
ан

 у
ст

ан
ов

и
 

 

 

Назив стручног усавршавања 

 

Време 

Начин 
учествовања 

(присуство, 
излагање, 
ауторство, 

координисање
, вођење, 

остало 

Документ 
који 

доказује 
реализацију

/број 
сертификат

а, 
потрврде,ув
е-рења и ко 
га је издао 

ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА - 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
УЧЕСНИКА ЗА АКТИВНО 
УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТНОМ 
ФИНАНСИРАЊУ 

Семинар 

( 8 бодова ) 

12.10.2019
. године 

СТШ 
„Михајло 
Пупин“- 

присуство Уверење 

ЕДУКА 

БГД 

ДРУШТВО 

ЗА 

УНАПРЕЂИ
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Кула ВАЊЕ 

ОБРАЗОВА

ЊА  
ОЦЕЊИВАЊЕ У 
ФУНКЦИЈИ ПОВЕЋАЊА 
МОТИВАЦИЈЕ УЧЕНИКА 
ЗА УЧЕЊЕ 

Семинар 

( 8 бодова ) 

6.12.2019. 
године 

ОШ „Вук 
Караџић“ 
Нови Сад 

присуство УВЕРЕЊЕ 

Саветници 
школске 
управе 
Нови Сад 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
УЏБЕНИКА БИОЛОГИЈЕ 
ЗА 7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ИЗДАВАЧКА 
КУЋА - ВУЛКАН ЗНАЊЕ 

( 1 бод ) 3.12. 2019. 
године  
 
ОШ “ 
Петефи 
Шандор“ 
У 
НОВОМ 
САДУ 

присуство УВЕРЕЊЕ 

ИЗДАВАЧ
КА КУЋА - 
ВУЛКАН 
ЗНАЊЕ, 
Београд 

Промоција и стручно 
предавање о примени нових 
( дигиталних ) уџбеника за 
7. разред 

( 1 бод )  7.02.2020. 
године 

ОШ „Васа 
Стајић“ 
Нови Сад     

присуство Потврда 

Издавачка 
кућа 
Герундијум
, Београд 

 Промоција и стручно 
предавање о примени нових 
( дигиталних ) уџбеника за 
7. разред 

( 1 бод ) 12.02.2020
. године 

ОШ “ 
Петефи 
Шандор“ 
У 
НОВОМ 
САДУ 

присуство Потврда 

Издавачка 
кућа Клет, 
Београд 

 Промоција и стручно 
предавање о примени нових 
( дигиталних ) уџбеника за 
7. разред 

( 1 бод ) Фебруар 
2020. 
године 

 ХОТЕЛ 
“ПАРК” 
У 
НОВОМ 
САДУ 

присуство Потврда 

Издавачка 
кућа ДАТА 
СТАТУС, 
Београд 

 ОБРАЗОВНА АКАДЕМИЈА 
- бесплатни акредитовани 

( 2 бода ) 6.02.2020. 
године 

присуство Потврда 

Издавачка 
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програм едукације за 
наставнике и промоција 
уџбеника за 7. разред 

 ХОТЕЛ 
“ПАРК” 
У 
НОВОМ 
САДУ 

кућа Нови 
логос,, 
Београд 

 ВЕБИНАР - 
АКРЕДИТОВАНИ ОНЛАЈН 
СТРУЧНИ СКУП 
 
Тема: ДИГИТАЛНИ 
УЏБЕНИЦИ - обука за 
коришћење дигиталних 
уџбеника и информације о 
наставку пројекта “2000 
дигиталних учионица”  
 
 

( 2 бода ) 13.03.2020
. године 
 
ОНЛАЈН 

присуство Потврда 

Издавачка 
кућа Клет, 
Београд 

 ВЕБИНАР - 
АКРЕДИТОВАНИ ОНЛАЈН 
СТРУЧНИ СКУП 
 
Тема: ОБУКЕ О РАДУ  Е-
УЧИОНИЦЕ И 
ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ 
ЗА СВАКИ ПРЕДМЕТ 
 

( 2 бода ) 11.04.2020
. године 
 
ОНЛАЈН 

присуство Потврда 

Издавачка 
кућа Клет, 
Београд 

Жолт Коња 

 ВЕБИНАР - 
АКРЕДИТОВАНИ ОНЛАЈН 
СТРУЧНИ СКУП 
 
Тема: КОРИШЋЕЊЕ 
БЕСПЛАТНИХ АЛАТА ЗА 
ПРИПРЕМУ И ДРЖАЊЕ 
ДИГИТАЛНОГ ЧАСА 

( 2 бода ) 14.04.2020
. године 
 
ОНЛАЈН 

присуство Потврда 

Издавачка 
кућа Клет, 
Београд 

Жолт Коња 

 ВЕБИНАР - 
АКРЕДИТОВАНИ ОНЛАЈН 
СТРУЧНИ СКУП 
 
Тема: Како подстићи 
скривене потенцијале 
ученика - ИНОВАТИВНЕ 
МЕТОДЕ УЧЕЊА 

( 2 бода ) 28.02.2020
. године 
 
ОНЛАЈН 

присуство Потврда 

Издавачка 
кућа Клет, 
Београд 

Др РАНКО 
РАЈОВИЋ 

 ВЕБИНАР - 
АКРЕДИТОВАНИ ОНЛАЈН 
СТРУЧНИ СКУП 

( 2 бода ) 6.04.2020. 
године 
 

присуство Потврда 

Издавачка 
кућа Клет, 
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Тема: НЕВЕРБАЛНА 
КОМУНИКАЦИЈА - 
ГОВОР ТЕЛА 

ОНЛАЈН Београд 

МАРКО 
БУРАЗОР 

 ВЕБИНАР - 
АКРЕДИТОВАНИ ОНЛАЈН 
СТРУЧНИ СКУП 
 
Тема: ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА У ОКВИРУ 
ПРОФЕСИОНАЛНЕ 
ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И 
ТРАНЗИЦИЈЕ У СРЕДЊУ 
ШКОЛУ 

( 2 бода ) 15.05.2020
. године 
 
ОНЛАЈН 

присуство Потврда 

Подружниц
а перагога 
основних 
школа 
Јужнобачко
г округа и 
Клет 
друштво за 
развој 
образовања, 
Београд 

Весна 
Радуловић - 
Просветни 
саветник 
ШУ Нови 
Сад 

 СЕМИНАР: ДИГИТАЛНА 
УЧИОНИЦА 

 ОНЛАЈН  
Јун, 
август 
2020. 
године 

присуство Потврда 

Министарст
во просвете 
Републике 
Србије - 
Завод за 
унапређива
ње 
образовања 
- Београд 

 Семинар - НАСТАВА 
ОРИЈЕНТИСАНА НА 
ИСХОДЕ УЧЕЊА 

 ОНЛАЈН  
током 
2020. 
године 

присуство Потврда 

Министарст
во просвете 
Републике 
Србије - 
Завод за 
унапређива
ње 
образовања 
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- Београд 

Која знања и вештине смо  унапредили у току ове године 

У току ове школске године смо унапредили знања о пројектима, пројектном финансирању и 
активном учествовању у њима као и знања о мотивисаности ученика за учење, који фактори 
утичу на мотивацију ученика, који фактори и потребе смањују ту мотивацију. 

Уже стручна знања из области биологије, физичког васпитања, екологије и заштите животне 
средине ,знања из педагогије и психологије, о основама програма васпитно-образовног рада, 
о развојним карактеристикама деце, о различитим методама, техникама и активностима, 
израде средстава и других материјала за рад наручито у онлајн настави и комуникацији са 
ученицима.                                                                                                   

   У Кули 27.08.2020. године                Председник стручног већа : Радмила Милутиновић                                                                                          

 

Друштвене науке 

У установи (назив семинара и број сати): 

1. Писање пројекта -оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању 

Датум: 12.10.2019. 

Компетенција : К4 

Приоритетна област: П3 

Трајање: 8 сати 

Број бодова : 8 

Наставници који су похађали семинар су:наставник географије и грађанског васпитања 
Драгана Дамјановић,наставник устава и права, грађанског васпитања Славица Голубовић, 
наставник историје Мирјана Зечевић, наставник ликовне културе Игор Радовић. 

    2. За време пандемије наставници слушала онлајн вебинаре и конференције: 

 

1. Дигитални часови: бесплатни алати и платформе, Вебинар, Клет, 1 сат, реализатор: 
Жолт Коња                                                                            

2.  Писање пројеката - оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном 
финансирању, К4, П3, ЗУОВ, 8 бодова 

 Председник Стручног већа друштвених предмета 

Мирјана Зечевић, професор историје 
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Кула, август, 2020.            

Устав и права грађана 

Извештај о стручном усавршавању: 

- „Писање пројекта – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном 
финансирање“ , 

- „Систем за осигурање квалитета кроз јединство самовредновања и спољашњег 
вредновања“ , 

- „Настава по исходима“ 
- „Сазнај и разазнај – основе медијске писмености“ 

Славица Голубовић,  

професор Устава и права грађана, Грађанског васпитања и библиотекар 

 

 

Енглески језик 

Љубица Чуровић- Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном 
финансирању  -    12.10.2019. , 8 бодова, К 4, приоритетна област 3 

Неда Миловић Фриндик- Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну улогу у 
пројектном финансирању  -    12.10.2019. , 8 бодова, К 4, приоритетна област 3 

 

Електро актив 

Наставник: Марјан Љ Иванов 

1. Назив семинара:  Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну улогу у 
пројектном финансирању, Датум: 12.10.2019., Компетенција : К4, Приоритетна област: П3, 
Трајање: 8 сати, Број бодова : 8, Место одржавања: Средња техничка школа „Михајло 
Пупин“ - Кула 

2.  Назив семинара:   „Учимо  заједно да нам школа буде боља“ , Датум: 01.02.2019., 
Компетенција : К4, Приоритетна област: П3, Трајање: 24 сати, Број бодова : 24, Место 
одржавања: Техничка школа Ужице 

3. Назив семинара:  Активност за подршку свим ученицима- диференцијација наставе., 
Датум: 10. 11. 2019., Компетенција : К2,К3,К4, Приоритетна област: П2,П3, Трајање: 16 сати, 
Број бодова : 16, Место одржавања: Школска управа Сомбор 
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4. Назив семинара: „Корелација итерактивне табле и софтвера за презетацију“, Датум: 
28. 02. 2020., Компетенција : К2,Приоритетна област: П1, Трајање: 8 сати, Број бодова : 8, 
Место одржавања: ЦСУ – Сомбор 

5. Назив семинара: Алтернативни погон моторних возила;, Датум: 14 12. 2020., 
Компетенција : К1, Приоритетна област: П1, Трајање: 8 сати, Број бодова : 8, Место 
одржавања: Скупштина општина Темерин – Темерин 

6. Назив семинара: Програм обуке наставника за реализацију наставе оријетисане  ка 
исходима учења  , Датум: 22. 04. 2020., Компетенција : К1, Приоритетна област: П1, 
Трајање: 24 сати, Број бодова : 24, Место одржавања: ОНЛАЈН  - ЗУОВ 

7. Назив семинара: „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају 
средњег образовања“, Датум: 9,10 и11. 07. 2019., Компетенција : , Приоритетна област: , 
Трајање: 16 сати, Број бодова : 16, Место одржавања: ЗУОВ  

 

Наставник: Ачански Гордана 

1. Назив семинара:  Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну улогу у 
пројектном финансирању, Датум: 12.10.2019., Компетенција : К4, Приоритетна област: П3, 
Трајање: 8 сати, Број бодова : 8, Место одржавања: Средња техничка школа „Михајло 
Пупин“ - Кула 

2. Назив семинара: Програм обуке наставника за реализацију наставе оријетисане  ка 
исходима учења  , Датум: 22. 04. 2020., Компетенција : К1, Приоритетна област: П1, 
Трајање: 24 сати, Број бодова : 24, Место одржавања: ОНЛАЈН  - ЗУОВ 

 

Наставник: Верица Папић - Филко 

1. Назив семинара:  Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну улогу у 
пројектном финансирању, Датум: 12.10.2019., Компетенција : К4, Приоритетна област: П3, 
Трајање: 8 сати, Број бодова : 8, Место одржавања: Средња техничка школа „Михајло 
Пупин“ - Кула 

2. Назив семинара: Програм обуке наставника за реализацију наставе оријетисане  ка 
исходима учења  , Датум: 15 03. 2020., Компетенција : К1, Приоритетна област: П1, Трајање: 
24 сати, Број бодова : 24, Место одржавања: ОНЛАЈН  - ЗУОВ 

3. Назив семинара: Database Foundations, Датум: 22. 04. 2020., Компетенција : К1, 
Приоритетна област: П1, Трајање: 30 сати, Број бодова : 30, Место одржавања: ОНЛАЈН  - 
ORACLE Academy 

3. Назив семинара:  „Дигитални часови: бесплатни алати платформе“ , Датум: 11. 04. 
2020., Компетенција : К1, Приоритетна област: П1, Трајање: 30 сати, Број бодова : 30, Место 
одржавања: ОНЛАЈН - Београд 

Наставник: Кукић Недељко 
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1. Назив семинара:  Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну улогу у 
пројектном финансирању, Датум: 12.10.2019., Компетенција : К4, Приоритетна област: П3, 
Трајање: 8 сати, Број бодова : 8, Место одржавања: Средња техничка школа „Михајло 
Пупин“ - Кула 

2. Назив семинара: Програм обуке наставника за реализацију наставе оријетисане  ка 
исходима учења  , Датум: 15 03. 2020., Компетенција : К1, Приоритетна област: П1, Трајање: 
24 сати, Број бодова : 24, Место одржавања: ОНЛАЈН  - ЗУОВ 

Наставник: Михал Кржачек 

1. Назив семинара:  Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну улогу у 
пројектном финансирању, Датум: 12.10.2019., Компетенција : К4, Приоритетна област: П3, 
Трајање: 8 сати, Број бодова : 8, Место одржавања: Средња техничка школа „Михајло 
Пупин“ - Кула 

2. Назив семинара: Програм обуке наставника за реализацију наставе оријетисане  ка 
исходима учења, Датум: 15 03. 2020., Компетенција : К1, Приоритетна област: П1, Трајање: 
24 сати, Број бодова : 24, Место одржавања: ОНЛАЈН  - ЗУОВ 

3. Назив семинара: „Корелација итерактивне табле и софтвера за презетацију“, Датум: 
28. 02. 2020., Компетенција : К2, Приоритетна област: П1, Трајање: 8 сати, Број бодова : 8, 
Место одржавања: ЦСУ – Сомбор 

4.  Назив семинара:   „Учимо  заједно да нам школа буде боља“ , Датум: 01.02.2019., 
Компетенција : К4, Приоритетна област: П3, Трајање: 24 сати, Број бодова : 24, Место 
одржавања: Техничка школа Ужице 

Наставник: Деретић Драган 

1. Назив семинара: Програм обуке наставника за реализацију наставе оријетисане  ка 
исходима учења  , Датум: 15 03. 2020., Компетенција : К1, Приоритетна област: П1, Трајање: 
24 сати, Број бодова : 24, Место одржавања: ОНЛАЈН  - ЗУОВ 

Наставник: Сератлић Живко  

1. Назив семинара:  Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну улогу у 
пројектном финансирању, Датум: 12.10.2019., Компетенција : К4, Приоритетна област: П3, 
Трајање: 8 сати, Број бодова : 8, Место одржавања: Средња техничка школа „Михајло 
Пупин“ – Кула 

Наставник: Филиповић Јадранка  

1. Назив семинара:  Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну улогу у 
пројектном финансирању, Датум: 12.10.2019., Компетенција : К4, Приоритетна област: П3, 
Трајање: 8 сати, Број бодова : 8, Место одржавања: Средња техничка школа „Михајло 
Пупин“ - Кула 

Наставник: Дер Иван 



 67

 1. Назив семинара:  Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну улогу у 
пројектном финансирању, Датум: 12.10.2019., Компетенција : К4, Приоритетна област: П3, 
Трајање: 8 сати, Број бодова : 8 

Наставник: Паповић Дарко 

1. Назив семинара: Програм обуке наставника за реализацију наставе оријетисане  ка 
исходима учења  , Датум: 15 03. 2020., Компетенција : К1, Приоритетна област: П1, Трајање: 
24 сати, Број бодова : 24, Место одржавања: ОНЛАЈН  - ЗУОВ 

Наставник: Петковић Горан 

1. Назив семинара:  Писање пројеката-оспособљавање учесника за активну улогу у 
пројектном финансирању, Датум: 12.10.2019., Компетенција : К4, Приоритетна област: П3, 
Трајање: 8 сати, Број бодова : 8 

2. Назив семинара: Програм обуке наставника за реализацију наставе оријетисане  ка 
исходима учења  ,Датум: 15 03. 2020., Компетенција : К1, Приоритетна област: П1, Трајање: 
24 сати, Број бодова : 24, Место одржавања: ОНЛАЈН  - ЗУОВ 

3. Назив семинара:   Употреба софтверских алата у настави на даљини 

Актив наставника Рачунарства и инфорамтике 
 
Школска 2019/2020. година 
 
 
1. Семинар за наставнике – „Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3D 
модела“, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању – Сомбор – 28.02.2020. 
године 
Каталашки број семинара 317, приоритет P1, компетенције K2, број бодова 8 
 
Теме семинара: 

1. Примена интерактивне табле у савременој настави, 
2. Вебсајт MozzaWeb 
3. Програмски пакет MozzaBook и 
4. Електронски портфолио. 

 
2.  Семинар за наставнике – „Реализација наставе оријентисане ка исходима 
учења“, Завод за унапређење образовања и васпитања - Београд 
 
Семинар одобрен решењем министра број: 153-02-00027/2017-07 
 
3. Вебинар у организацији ИК „Klett“; „Дигитални часови: бесплатни алати и платформе“ – 
14.04.2020. године 
 

                          Головић Зарија 
Поповић Вукан 
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10. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 
 

 Током године, а увидом у евиденцију Дневника рада одељенских старешина, одржано 
је укупно 46  родитељских састанака, од укупно планираних 76, због пандемије Ковид19. 
Остварена је редовна сарадња са родитељима и у току вођења васпитно дисциплинских 
поступака којих  је у току године било 4. 
 Септембар 
- Уприличен је свечани пријем првака и друге недеље септембра „Базар половних уџбеника“. 
 Децембар 
- Одржан низ предавања за ученике првог и другог разреда о теми “Полно преносиве болести 
и репродуктивно здравње“ у организацији Одељења друштвених делатности СО Кула. 
- У сарадњи са ОО Црвеног крста Кула организоване презентације прве помоћи за ученике  
другог разреда. 
- Одржано књижевно вече и промоција књиге Ђорђа Рандеља  „Патријарх Павле - светац 
којег смо познавали“  
 
  

11. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

Маркетинг школе се током 2019/20. године одвијао другачије од планираног услед пандемије 
Ковид-а 19. Све активности пребачене су на школски сајт, или су се информације делиле 
преко медија: Радио Кула, Лист „Кулска комуна” ТВ Војводина и ТВ Кула. 
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12.ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 

2019/2020. ГОДИНУ 
 

Извештај тима за самовредновање у области 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Чланови тима: 

● Верица Папић-Филко – вођа тима 
● Драган Деретић 
● Неда Миловић 
● Вукан Поповић 

 

У наставку је наведена листа стандарда и индикатора у оквиру ове области: 

 

Стандарди самовредновања у овој области су:  

 

3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди. 

3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. 

 

Индикатори самовредновања у оквиру наведених стандарда су:  

3.1.1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен основни ниво 
образовних стандарда. 

3.1.2. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен средњи ниво 
образовних стандарда. 

3.1.3. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен напредни ниво 
образовних стандарда. 

3.1.4. Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у 
складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. 
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3.1.5. Школске оцене су у складу са резултатима на завршном/матурском/националном 
испиту. 

3.1.6. Резултати ученика на завршном/матурском/националном испиту показују да је 
школа остварила резултате на нивоу просека Републике. 

3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика. 

3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти или мањи у односу на прошлу 
школску годину. 

3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 

3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима 
постављеним у плану. 

3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу 
сапостављеним циљевима. 

3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну 
школску годину. 

 

Активности које су планиране: 

 

● Анализа процедуре праћењa постигнућа ученика  
● Упоредна анализа успеха ученика у протеклих 5 година: оцене и владање  
● Утврдити које поступке школа примењује како би пратила успешност ученика 
● У којој мери се прати редовност оцењивања ученика од стране стручне службе ? 
● Да ли ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују 

постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења прилагођеним 
образовним стандардима 

● Анализа извештаја допунске и додатне наставе 

 

Извори који се користе су:  

◦ Извештај о раду школе (шк. 2016/2017. год, шк. 2017/2018. год, шк. 
2018/2019. год и шк. 2019/2020. год); 

◦ Дневници васпитно-образовног рада наставника(шк. 2019/2020. год.); 
◦ Извештај о раду Тима за инклузивно образовање (шк. 2019/2020. год.); 

 I АНАЛИЗА ПРОЦЕДУРЕ ПРАЋЕЊA ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења. Наставници ученике оцењују редовно и 
у континуитету, на основу систематског праћења, а у складу са Правилником о оцењивању 
ученика и утврђеним стандардима. Приликом оцењивања наставници примењују 
формативно и сумативно оцењивање, вреднујући степен усвојеног знања, ниво разумевања и 
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способност примене. Формативним оцењивањем се редовно проверавају постигнућа у току 
савладавања школског програма и даје се повратна информација и препоруке за даље 
напредовање. О томе се води евиденција у педагошкој документацији. На тај начин се 
подстичу ученици да планирају наредне кораке у учењу и развоју. Тако се постепено 
оспособљавају ученици да преузимају све активнију улогу у сопственом развоју. 
Сумативним оцењивањем се вреднују ученикова постигнућа за одређени класификациони 
период. Сумативним оцењивањем се ученицима даје информација о нивоу достизања 
стандарда. Вреднују се стандарди који су остварени у одређеном периоду учења. 

 

 II УПОРЕДНА АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА У ПРОТЕКЛИХ 5 ГОДИНА:  

 (оцене и владање ) 

 

1.  Успех ученика на крају школске 2015/2016. године 

 

Школске 2015/2016. године имали смо 105 матураната и  њих 94  је са  позитивним 
успехом завршило разред, 6  је имало по једну опомену, а 2 ученика су имала по две 
опомене).  Пет ученика је било упућено на разредни испит из шест предмета и од њих су 
двојица положила, двојица су упућена на поправни, а један ученик није дошао. У јунском 
испитном року 8 ученика је изашло на поправне испите и њих 6 је положило, а двојица су 
пали. У јунском року је 96 ученика изашло и положило завршне и матруске испите ( 23 
ученика завршни и 73 матурски). За августовски испитни рок остало је 5 за матурски испит, 
1 ученик за завршни, 2 ученика за поправни и 1 ученик за разредни испит од свих 105 
матураната.  

   Школску 2014/15. годину, без завршних разреда, похађало је укупно 298 ученика, од 
тога 290 момака и 8 девојака. Са позитивним успехом школску годину завршиo је  261 
ученик, док је њих  36 имало опомене, 2 ученика су остала неоцењена због болести и упућена 
су на полагање разредног испита који су и положили у јуну. Са једном слабом оценом било  
је  27 ученика, а са две слабе оцене 9  ученика.  

Од  261  ученика који су школску годину завршили са позитивним успехом њих 43  је 
прошло са одличним успехом, 107 са врло добрим,  са 104 добрим и  7 са довољним. 

 Школску 2015/2016. годину укупно је похађало 403 ученика. 

 

У  току школске године ученици су изостали укупно 43131 часова што је приближно 
107 часова по ученику што је исти број изостанака као и претходне године. Број 
неоправданих изостанака је 4948, а то је приближно 12 по ученику, што је идентично стању 
претходне године. 

 Васпитно дисциплински поступак вођен је за 14 ученика. 
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2. Успех ученика на крају школске 2016/2017. године 

Школске 2016/2017. године имали смо 95 матураната и  њих 71  је са  позитивним 
успехом завршило разред, 16  је имало по једну опомену, а 2 ученика су имала по две 
опомене.  Шест ученика је било упућено на разредни испит, двојица положила, двојица су 
упућена на поправни, а један ученик није дошао. У јунском испитном року 19 ученика је 
изашло на поправне испите  и сви су положили. У јунском року је 88 ученика изашло и 
положило завршне и матуске испите ( 15 ученика завршни и 73 матурски). За августовски 
испитни рок остало је 4 за матурски испит, 3 ученика за завршни (сва тројица пре тога имају 
поправне). 

* У августовском року 3 ученика су положила матурски испит, док се остала 
четворица нису појавила на испиту. 

 

   Школску 2016/17. годину, без завршних разреда, похађало је укупно 296 ученика, од 
тога 289 момака и 7 девојака. Са позитивним успехом школску годину завршиo је  248 
ученик, док је њих  46 имало опомене, 2 ученика су остала неоцењена због болести и упућена 
су на полагање разредног испита који су и положили у јуну, један ученик је имао 5 слабих 
оцена и поновиће разред. Са једном слабом оценом било  је  22 ученика, а са две слабе оцене 
24  ученика. 

Од  248  ученика који су школску годину завршили са позитивним успехом,  41  је 
прошло са одличним успехом, 96 са врло добрим,  са 100 добрим и  11 са довољним. 

Школску 2016/2017. годину укупно је похађао 391 ученик. 

У  току школске године ученици су изостали укупно 46757 часова што је приближно 
120 часова по ученику што је већи  број изостанака у односу на претходну године (107). Број 
неоправданих изостанака је 3518, а то је приближно  9 по ученику, што је нешто мање од 
прошлогодишњег стања (12). 

 Васпитно дисциплински поступак вођен је за 31 ученика. 

 

3. Успех ученика на крају школске 2017/2018. године 

 

Школске 2017/2018. године имали смо 102 матуранта и сви су завршили са  
позитивним успехом  разред. Одличних је било 18, врло добрих 33, добрих 43 и довољних 7 
ученика.  Једна ученица је била упућена на разредни испит из Енглеског језика, Устава и 
права грађана и два стручна електро предмета. У јунском року је 99 ученика изашло и 
положило завршне и матуске испите ( 22 ученика завршни и 77 матурски). За августовски 
испитни рок остало је 3 ученика за завршни. 

* У августовском року ниједан од 3 ученика се није појавио на завршном испиту. 
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   Школску 2017/18. годину, без завршних разреда, похађало је укупно 322 ученика, од 
тога 312 момака и 10 девојака. Са позитивним успехом школску годину завршиo је  281 
ученик, док је њих  41 имало опомене. Са једном слабом оценом било  је  32 ученика, а са две 
слабе оцене 9  ученика. 

Од  241  ученика који је школску годину завршио са позитивним успехом,  53  је 
прошло са одличним успехом, 96 са врло добрим,  са 125 добрим и  7 са довољним. 

Школску 2017/2018. годину укупно је завршило 424 ученика. 

У  току школске године ученици су изостали укупно 48794 часова што је приближно 
115 часова по ученику што је мањи  број изостанака у односу на претходну године (120). 
Број неоправданих изостанака је 3653, а то је приближно  9 по ученику, што је исто као 
прошлогодишње стање.  

 Васпитно дисциплински поступак вођен је за 20 ученика. 

4. Успех ученика на крају школске 2018/2019. године 

Школске 2018/2019. године имали смо 109 матураната и са  позитивним успехом  
разред је завршило њих 101. Одличних је било 20, врло добрих 39, добрих 40 и довољних 2 
ученика.  Четири ученика су била упућена на разредни испит из Математике, који су у 
јунском року положили. Четири ученика су имала по једну опомену из математике, сва 
четворица су у јунском испитном року изашла на поправни и положила. У јунском року је 
105 ученика изашло и положило завршне и матуске испите (20 ученика завршни и 85 
матурски). За августовски испитни рок остало је 4 ученика за матурски испит. 

 

  Школску 2017/18. годину, без завршних разреда, похађао је укупно 321 ученик, од 
тога 305 момака и 16 девојака. Са позитивним успехом школску годину је завршило  299 
ученика, док је њих  21 имало опомене и један ученик је остао неоцењен и након полагања 
раѕредног испита и он је ѕавршио школску годину. Са једном слабом оценом било  је  13 
ученика, а са две слабе оцене 8  ученика.  

Од  299  ученика који су школску годину завршили са позитивним успехом,  41  је 
прошло са одличним успехом, 146 са врло добрим, 108  са добрим и  4 са довољним. 

У  току школске године ученици су изостали укупно 41145 часова што је приближно 
96 часова по ученику што је мањи  број изостанака у односу на претходну године (115). Број 
неоправданих изостанака је 3003, а то је приближно  7 по ученику, што је боље него 
прошлогодишње стање (9).  

Васпитно дисциплински поступак вођен је за 7 ученика, али код три ученика је 
обустављен.  

5. Успех ученика на крају школске 2019/2020. године 

Школске 2019/2020. године имали смо 99 матураната и са  позитивним успехом  
разред је завршило њих 97. Одличних је било 16, врло добрих 32, добрих 47 и довољних 2 
ученика.  Један  ученик је био упућен на разредни испит из Математике, који  у јунском року 
није положио, односно није приступио испиту. Један ученик је имао  једну опомену из 
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Микропроцесора са елементима програмирања и у јунском испитном року је изашао на 
поправни и положио. У јунском року је 97 ученика изашло и њих 92  је и положило завршне 
и матуске испите (23 ученика завршни и 69  матурски), док је 5 ученика изашло, али није 
положило. За августовски испитни рок остало је 6 ученика за матурски и 1 ученик за 
завршни испит. 

   Школску 2019/20. годину, без завршних разреда, похађало је укупно 350 ученика, од 
тога 330 момака и 20 девојака. Са позитивним успехом школску годину је завршило  346 
ученика, док је њих  4 имало опомене, по једну слабу.  

Од  346  ученика који су школску годину завршили са позитивним успехом,  61  је 
прошао са одличним успехом, 161 са врло добрим, 124  са добрим. 

У  току школске године ученици су изостали укупно 21215 часова што је приближно 
61 час по ученику . Број неоправданих изостанака је 1410, а то је приближно  4 по ученику. 

 Васпитно дисциплински поступак вођен је за 4 ученика, и изречене су три мере УД и 
једна мера УНВ.  

  Обзиром да се у нашој школи школују и ученици трећег и четвртог степена, 
закључујемо да је успех ученика задовољавајући. Већина разредних старешина и предметних 
наставника покушава да освести ученике о значају образовања и наставку школовања.  

 

 III ПРАЋЕЊЕ РЕДОВНОСТИ ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА  

 

У школи се оцењивање постигнућа и успешности ученика обавља редовно и у континуитету, 
као резултат систематског праћења ученика. Евидентно је да сви наставници у школи у 
својим педагошким свескама редовно прате напредак и успешност свих ученика. На 
састанцима разредних старешина, разматрају се сва битна питања и прати се успешност 
ученика у средњој школи. Оцењивање се обавља сагласно прописаном Правилнику о 
оцењивању ученика и утврђеним националним стандардима. О критеријуму оцењивања 
наставници се договарају на састанцима стручних већа. Разлике у критеријумима оцењивања 
истог предмета код различитих наставника су незнатне и зависе само од индивидуализације 
у самом одељењу. Наставници примењују формативно и сумативно оцењивање и увиђају 
везу између квалитета сопственог рада и оцена својих ученика. Стручна служба на сваком 
класификационоим периоду прати успех ученика и њихову успешност. На крају првог 
полугодишта и на крају године ради се детаљан извештај о успеху ученика и на основу те 
анализе прати се успешност ученика у средњој школи. На основу извештаја о успеху ученика 
предузимају се наредни кораци, са циљем да се успех у предстојећем периоду унапреди.  

 

 IV ДА ЛИ УЧЕНИЦИ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ 

ОСТВАРУЈУ ПОСТИГНУЋА У СКЛАДУ СА ИНДИВИДУАЛНИМ ЦИЉЕВИМА УЧЕЊА ПРИЛАГОЂЕНИМ 

ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА 
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У школи постоји тим за инклузивно образовање (ИО), пошто постоје ученици који треба да 
буду укључени у инклузију. Тим је у свакодневној сарадњи са одељењским старешинама, па 
је и  наставни план и програм прилагођен на основу упутства о врстама подршки у 
образовању. За сваког ученика је формиран Тим за додатну подршку. Тим за ИО редовно 
прати и анализира напредак ученика којима је потребна подршка у учењу. На одељењским 
већима се редовно анализирају постигнућа тих ученика. По потреби ОС заказује ванредна 
одељењска већа. Редовно се пружа подршка како ученицима тако и професорима који су 
укључени у Тим. Код ученика је видљив напредак у учењу, постигнућима и како кажу 
одељењске старешине, позитиван став ученика укључених у подршку, како према 
образовању тако и у самопоуздању.  

 

 V АНАЛИЗА ИЗВЕШТАЈА ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

Допунска и додатна настава се до ове школске године  бележила у посебним књигама за 
евидецију овог облика наставе. Извршен је увид у ове књиге за шк. 2018/19. и шк 2019/20. 
год. Може да се закључи се да се допунска настава одржава, али да ученици не долазе у 
великом броју. Редовно се на одељењским већима дискутује на тему мотивације ученика да 
посећују допунску наставу. Међутим, осим уочи закључивања оцена на класификационим 
периодима, посећеност допунској настави не расте. Додатна настава се ретко држи, због 
незаинтересованости ученика. Исти случај је и са секцијама школе.  

 

ЗАКЉУЧАК 

Идентификоване су кључне снаге: 

● Успех и постигнућа ученика се редовно прате и разматрају. 
● Ученици са којима се ради по индивидуализованом плану остварују напредак у 

складу са циљевима постављеним у плану. 
● Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 

 

Идентификоване су следеће слабости: 

● Праћење резултата и напредовања ученика није на највишем нивоу. 

Шта би могло да се препоручи: 

● Било би добро да се може направити неки униформни образац који би разредне 
старешине попуњавале на крају школске године, како би се вршило поређење оцена 
из предмета који постоје на завршном или матурском испиту и оцена на испиту.  

● Такође би било добро осмислити начин праћења и анализирања ових података, како 
би они били што кориснији и како би добили што веродостојнији приказ усвојеног 
знања, како за матурски испит четвороодишњег образовања, тако и за завршни испит 
троодишњег образовања. 
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● Потребно је осмислити и направити образац за праћење и анализу редовне/допунске 
/додатне наставе.  

 

 

Извештај припремила Верица Папић-Филко 

 

 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Кључне снаге:  
 Професионална стручност и компетентност 
наставника, у складу са Нормативом о врсти 
стручне спреме наставника у средњим стручним 
школама скоро за све наставне предмете   
 Задовољавајући материјално-технички ресурси 
Школе за реализацију наставе;  
 Наставници на часовима стварају 
кооперативну, радну атмосферу, подстичући 
двосмерну комуникацију између наставника и 
ученика уз обострано уважавање, ученици су 
слободни да питају, изнесу своје идеје, 
мишљење, траже објашњења;  
 Ученицима се указује на повезаност 
теоријских и практичних знања, знања и вештина 
стечених из различитих наставних предмета и 
области, на значај увежбавања за стицање 
стручних компетенција.  
 Континуиран инструктивно-саветодавни рад 
педагога  
 

Уочене слабости:  
 Недовољан број наставника користи поступке 
вредновања који су у функцији даљег учења:  
 
- чешће похваљивање напретка ученика  
- давање потпуних и разумљивих повратних 
информација ученицима о њиховом раду  
- оспособљавање ученика за самопроцењивање  
- чешће истицање позитивних примера понашања 
и постигнућа ученика  
 Недовољна заступљеност интерактивних 
модела наставе,  
 Недовољно укључивање ученика у процес 
вредновања и оцењивања сопственог знања и 
савладаних вештина;  
 Недостатак самоевалуације наставника и 
подстицање њеног коришћења у свим 
сегментима и фазама образовно-васпитног рада;  
 Наставници недовољно укључују ученике у 
планирање и припремање наставе и у израду 
наставних материјала.  
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ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПО ОБЛАСТИМА  

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

А к т и в н о с т и  Време/дина
мика  
реализације  

Носиоци 
реализације  

Ц и љ  Начин праћења 
реализације  

Стручно 
усавршавање 
наставника из 
области 
самоевалуације као 
и оспособљавања 
ученика за процену 
сопственог 
напретка 

током шк 
олске  
2020/21. 
годи не 

Педагошки 
колегијум,  
директор,педа
гог 

 Оспособљавање 
наставника за примену 
поступака који су у 
функцији даљег учења 
ученика 

Организација 
семинара од стране 
директора, 
подношење извештаја 
Педагошком 
колегијуму на крају 
полугодишта,  
праћење часова од 
стране педагошке 
службе 

Израда евиденције 
планираних 
огледних и 
угледних часова на 
нивоу Стручних 
већа са најавом и 
праћењем 
реализације  

током 
школске  
2020/21. 
године  

Руководиоци 
Стручних 
већа и актива  

Подстицање тимског рада, 
сарадње, тематског 
планирања и кроз анализу 
посећених часова, 
оспособљавање за 
самоевалуацију  

Истицање Евиденције 
на огласној табли и 
праћење реализације 
од стране педагога, 
подношење извештаја 
Педагошком 
колегијуму  

 


