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У Београду,  
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1.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

У току 2020/2021 године одржана је 22 седницe Наставничког већа, које је радило и разматрало садржаје 

предвиђене Годишњим планом рада школе. Запослени су редовно присуствовали седницама, изузев запослених у 

две школе из објективних разлога, те самим тим нису постојеле тешкоће у одржавању седница. Наставничко веће је 

као циљеве за ову школску годину, имало стално побољшање услова за рад, унапређивање и подизање квалитета 

наставе на виши ниво, као и подизање степена одговорности свих учесника у васпитно-образовном процесу.  

      Седницама је руководио Александар Ракићевић, директор школе. 

Посебна пажња посвећена је питањима: 

 Остваривањa наставног плана и програма 

 Припремања Годишњег плана образовно-васпитног рада школе и 40-часовне структуре 

 Анализирања остваривања циљева и задатака образовања 

 Разматрање и давању мишљења о подели предмета на наставнике 

 Доношење одлуке о употреби уџбеника и друге литературе у школи 

 Планирање и разматрање онлајн наставе, наставе на даљину, због пандемије вирусом Ковид 19 

 Планирање и организовање различитих облика ваннаставних активности ученика 

 Разматрање одлука Савета родитеља о извођењу планираних екскурзија и разматрање извештаја о њиховој 

реализацији 

 Утврђивање календара такмичења ученика и обезбеђивање услова за њихово припремање 

 Анализа фактора битних за структуирање одељења и формирање одељења 

 Разматрање распореда одељенских старешина и давање мишљења 

 Планирање и анализа рада стручног актива за развојно планирање, школског актива за развој школског 

програма, школског тима за самовредновање, школског тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, школског тима за развој квалитета установе,  школског тима за 

међупредметне компетенције, школског тима за професионални развој, школског тима за управљање 

пројектима, школског тима за СТИО 

 Разматрање извештаја  стручних већа, разредних већа и одељењских старешина 

 Разматрање извештаја о праћењу наставе 

 Информисање о раду стручних сарадника педагога и библиотекара 

 Информисање о раду директора школе 

 Разматрање извештаја о раду секција и слободних активности 

 Разматрање извештаја о учешћу ученика на такмичењима и постигнутим резултатима 

 Утврђивање резултата рада ученика 

 Анализе рада одељењских старешина и васпитног рада са ученицима 

 Доношење одлука о похваљивању и награђивању ученика 

 Изрицање васпитно дисциплинских и стимулативних мера ученицима 

 Разматрање распореда часова и давање мишљења о истом 

 Разматрање о реализацији онлајн наставе, подршка ученицима 

 Разматрање о организацији и реализацији прославе дана школе  

 Планирање активности маркетинга школе 

 Информисање са записником о редовном инспекцијском надзору 

 Информисање са записником о надзору просветних саветника 

Наставничко веће је током ове школске године нарочиту пажњу посветило унапређењу квалитета наставе. 

Такође, процес самовредновања и активности предвиђене развојним планом биле су често заступљене теме на 

Наставничком већу. На седницама су се такође разматрали и важни закључци са Педагошких колегијума посебно у 

вези подизања квалитета наставе, мерама за побољшање успеха, сарадње са родитељима и стварању оптималних 

услова за одвијање наставе, реализација наставе на даљину. Веће је разматрало и план и програм екскурзија. 

Остваривање наставног плана и програма била је редовна активност већа, као и анализа успеха и владања на свим 

класификационим периодима. 

Тачке дневног реда које су највише заступљене су: 

- Разматрање  извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе 

- Разматрање  Годишњег плана рада  

- Информација о раду директора  

- Извештај о упису ученика у јунском и августовском року 

- План рада педагога и библиотекара 

- Одлука о полагању допунских испита за ученике 

- Анализа успеха и владања ученика на првом класификационом периоду школске године 

- Предлог мера за побољшање успеха 

- Васпитно-дисциплинске и стимулативне мере 

- Ваннаставне активности 

- Молбе ученика  

- Именовање чланова школских тимова и комисија 
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- Разматрање записника о редовном инспекцијском прегледу о припремљености установе за рад у школској 

2020-2021. години 

- Разматрање записника о надзору просветних саветника 

- Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта школске године 

- Анализа ефеката предложених мера за побољшање успеха у претходном периоду 

- Реализација наставног плана и програма; 

 а) Анализа рада Стручних већа за области предмета 

 б) Анализа рада Разредних већа 

- Анализа рада Одељењских старешина у првом полугодишту; 

- Извештаји о такмичењима и културним манифестацијама; 

- Извештај Комисије за преглед педагошке документације; 

- Мере за унапређивање квалитета наставе 

- Сарадња са родитељима ( извештај педагога) 

- Анкетирање наставника у процесу самовредновања 

- Анализа успеха и владања ученика на крају III класификационог периода  школске године 

- Извештаји о реализацији екскурзије 1. и 3. разреда 

- Васпитно-дисциплинске мере 

- Верификација успеха ученика IV разреда 

- Васпитно-дисциплинске и стимулативне мере 

- Организовање матурских испита 

- Именовање ученика генерације и најбољег матурантског одељења 

- Верификација матурских испита 

- Верификација успеха и владања ученика, I,II и III разреда на крају наставног дела школске године  

- Информација о именовању комисије за израду Годишњег плана рада школе за 2021-2022. 

- Информација о именовању комисије за израду Извештаја о раду школе за школску 2020/2021 годину 

- Разматрање записника о  инспекцијском надзору 

- Извештај о раду стручног Актива за развојно планирање  

- Извештај о раду школског Тима за самовредновање,  

- Извештај о раду стручног Актива за развој школског програма  

- Извештај о раду школског Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

- Извештај о раду школског тима за ИОП 

- Извештај о раду школског Тима за међупредметне компетенције 

- Извештај о раду Тима за развој квалитета рада установе 

- Извештај о раду Тима за управљање пројектима 

- План организације рада школе за школску 2021-2022.годину 

- Усвајање извештаја о раду Разредних већа на крају школске године 

- Усвајање извештаја о раду Стручних већа за области предмета на крају школске године 

- Усвајање извештаја о праћењу наставе за школску 2020/2021 

- Усвајање Извештаја о годишњем раду Ученичког парламента  

- Усвајање извештаја о ваннаставним активностима  

- Верификација успеха и владања ученика на крају школске године након поправних и ванредних испита 

- Разматрање  Распореда часова за школску 2020-2021. годину 

- Разматрање реализације наставе на даљину 

- Информација о избору секретара матурске комисије за школску 2020-2021. годину 

- Извештај о раду Педагошког колегијума 

- Извештај о  раду педагога 

- Извештај  о раду библиотекара школе 

- Промоција школе, због пандемије, електронским путем 

Наставничко веће је реализовало прописане послове и активности, као највиши стручни орган школе. 

Уложен је труд да се у пословима планирања и програмирања укупног образовно-васпитног рада, праћењу и 

вредновању остварених резултата постиже што виши степен објективности и квалитета. 

 

                                                               Александар Ракићевић, директор школе 

 

 
 

2.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

Педагошки колегијум, као стручни орган школе, у овој школској години чинили су: 
руководиоци пет Стручних већа за области предмета, председници Стручних актива и 
Координатори школских тимова и  стручни сарадници.  
       Директор школе је председавао и руководио седницама. 
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Колегијум је разматрао питања, давао мишљење и доносио закључке у вези са 
пословима: планирања и организације остваривања програма образовања и васпитања и свих 
активности школе; квалитета рада, самовредновања, остваривања стандарда постигнућа и 
унапређивања образовно-васпитног рада; остваривања развојног плана школе; сарадње са 
локалном самоуправом, организацијама и удружењима; о педагошко-инструктивном увиду и 
праћењу квалитета образовно-васпитног рада. На колегијуму су се вршиле анализе успеха и 
владања ученика на класификационим периодима  и одлучивало се о мерама за побољшање 
успеха ученика. Унапређивање и усавршавањуе рада наставника се реализовало кроз посете 
чласовима и упућивање на стручно усавршавање. Наставници свих 5 Стручних већа за области 
предмета изражавају задовољство и ипохваљују  што се у школи организују корисни стручни 
семинари, као и што школа подржава и финансира едукацију наставника и на семинарима ван 
установе. 
 Током ове школске године организовано  је једанаст седница Педагошког колегијума. 
Седнице је заказивао и њима руководио директор школе Александар Ракићевић. 
 На седницама Педагошког колегијума током ове школске године  разматрано је и 
анализирано следеће: успех и владање ученика на класификационим периодима, рад Стручних 
већа за области предмета и рад одељењских већа, уз доношење предлога мера за 
побољшање успеха ученика и унапређивање наставе и њихово праћење; доношење план ИОП-
1 и ИОП-2 и праћење и вредновање остваривања ИОП-1 и ИОП-2.; рад школских тимова и 
стручних актива, разматрана реализација Развојног плана школе; критеријуми оцењивања у 
сваком Стручном већу; сарадња Стручних већа у погледу подршке ученицима; информације са 
састанка Удружења грађевинских и геодетских школа Србије; Праћење и планирање Стручног 
усавршавања; извештаји о раду Стручних већа за области предмета и организација рада 
школе за наредну годину. У сарадњи са Школским тимом за развој квалитета, настављено је на 
раду на унапређивању начина и облика рада у настави. 

Специфичност ове школске године је рад по комбинованом моделу и настава у 
потпуности на даљину. Разматране су активности на пружању подршке ученицима и 
родитељима у настави на даљину, организациона питања у настави на даљину, и 
континуирано се пратио и вредновало напредовање ученика у настави на даљину, као и сама 
реализација ове наставе. Колегијум је дао Предлог модела и плана рада у периоду отежаних 
здравствених околности. 
 Рад Педагошког колегијума се одвијао кроз конструктивне дискусије у атмосфери сарадње, 
подршке и међусобног поштовања. 
 
 
 
26.08.2021.                                         Педагог школе, Дејана Дајесковић-Тимић 

 
 

 

3.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

 

Годишњи  извештај о праћењу  и реализацији акционог плана за школску 2020/2021 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе 

 

Програмирање, планирање и извештавање су од великог значаја за квалитетан и 

ефикасан рад школе. Плански документи, као што су израда Школског програма и Развојног 

плана усвајају се на сваке три године.  

 

Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи 

Школски програм је усвојен за период 2018-2022, а Развојни план за период 2020/2023.  

Остали плански документи се усвајају на годишњем нивоу и обухваћени су Годишњим 

планом рада школе који је, од стране Школског одбора усвојен 14.09.2020.године. 
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 Због измењених услова рада , услед епидемије вируса COVID-19, по налогу Министарства и 

Школске управе усваја се план рада комбиноване наставе са похађањем наставе једне недеље у 

школи друге недеље на даљину. Уважавајући све специфичности везане за нашу школу, дељење 

школске зграде са другом школом, број одељења, односно група, број кабинета…  

 
Школска управа: Београд 

Општина /град: Звездара  Београд 

Пун назив средње школе: Грађевинска техничка школа ''Бранко Жежељ'' 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА 

ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19  
*Појашњење комбинованог модела који примењујемо: 

Комбиновани модел наставе који ћемо примењивати је разматран и усвојен на стручним 

тимовима и органима школе. У изради Модела рада школе учествовао је Тим за развој 

квалитета школе, сва стручна већа за области предмета, Педагошки колегијум и Наставничко 

веће. Наш циљ је био да са једне стране водимо рачуна о безбедности ученика и заспослених, а 

да са друге стране, то не утиче на квалитет образовања и васпитања који ћемо пружити нашим 

ученицима. Водили смо се Стручним упутством Министарства о томе да у једном дану имамо 

што мањи проток запослених. Специфичност наше школе је и у томе што школску зграду 

делимо са Грађевинском школом и у току једног радног дана можемо користити само једну 

смену.  Распореди за ученике су направљени тако да и ученици који похађају наставу у једном 

дану у школи не долазе и не одлазе сви у исто време. На свим састанцима смо постизали 

консензус и једногласно се определили за следећи модел: 

- Ученици иду по комбинованом моделу тако што половина ученика  једне недеље (5 наставних 

дана) наставу похађа у школи, а друге недеље (5 наставних дана) на даљину  

- Свако одељење је подељено на две групе и тако 16 одељења чини 32 групе 

-Једне недеље иду све групе 1. и 3.разреда у школу, те недеље све групе 2. и 4.разреда похађају 

онлајн наставу. Следеће недеље се окрену. Сви ученици који су слушали онлајн наставу сада 

иду у школу, они који су ишли у школу наставу похађају од куће. Тако смо добили да сваки 

ученик који је опредељен за комбиновани модел наставе од укупно 10 наставних дана на нивоу 

две недеље: пет похађа у школи, а пет од куће, преко онлајн платформи за које се школа 

одлучила. 

-Свака група одељења има свој распоред када је у школи и распоред када наставу похађа на 

даљину, то практично значи да један ученик има два распореда – један за рад у школи, а један за 

рад од куће. На тај начин смо обезбедили да сви ученици једног одељења, односно једног 

разреда уједначено и једновремено прате градиво. Настојаћемо да добар део часова који се 

одвија онлајн методом буду интерактивни часови (Zoom platforma) где су наставник и ученик у 

живој аудиовизуелној, непосредној комуникацији. 

- Практично сви часови вежби на стручним предметима се одвијају у школи, а са друге стране 

смо на предлог стручних већа за области предмета усвојили да се  већи број часова за поједине 

теоријске предмете (грађанско васпитање, верска настава, хемија, биологија, енглески језик) 

одвија путем интерактивне онлајн наставе (Zoom platforma) у односу на часове у школи. 

- У школи се на нивоу сва четири разреда настава одвија тако да се приближно половина часова 

одвија у школи, а половина часова онлајн – на даљину. С тиме да најмање половина часова који 

се одвијају на даљину морају бити преко zoom, што наставник дефинише у свом оперативном 

плану, у одељку: облици рада. 

- Ученици који су се определили у потпуности за онлајн наставу (око 12 % у овом тренутку) 

једне недеље су прикључени свом одељењу када је настава на даљину, а друге недеље када су 

њихова одељења у школи, они су обједињени по разредима и раде онлајн по дефинисаном 

распореду са наставницима. 

 Овај модел комбиноване наставе примењиван је од 01.09-30.11.2020. 
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У наредном периоду због погоршања епидемијске ситуације уследио је потпуни прелазак 

на наставу на даљину, са почетком 30.11.2020 до краја полугодишта. 

 
Школска управа: Београд 

Општина /град: Звездара  Београд 

Пун назив средње школе: Грађевинска техничка школа ''Бранко Жежељ'' 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА 

ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19  
 

1.1. настава се остварује по МОДЕЛУ А (онлајн настава) - сва одељења (уписати 

укупан број одељења) 

 

2. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у 

учењу (опционо за школе): 

Оперативни план онлајн наставе модел који ћемо примењивати почевши од 30.11.2020. 

па на даље разматран на стручним тимовима и органима школе. У изради 

Оперативног плана школе учествовала су сва стручна већа за области предмета, 

Педагошки колегијум и Наставничко веће. Наш циљ је да настава буде што више 

интерактивна и непосредна. Водили смо се Упутством Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја по свим аспектима који су предвиђени истим. Платформа коју 

ћемо користити Google Classroom –у овој платформи наставници постављају наставне 

материјале као што су: наставни материјали које припремају наставници (графички 

прикази, презентације, тестови, документи, клипови,...),снимљени часови са платформе 

РТС Планета. сви часови ће се по распореду часова одржавати видео конференцијским 

позивима преко Google Meet-a и Zoom. 

 

3. Распоред часова се налази у прилогу овог документа. Тим распоредом су обухваћени 

распореди сваког одељења као и појединачно сваког предметног наставника у школи. 

Сатница одржавања часова: инерактивни, непосредни – аудио -видео-конференцијски часови 

трају по 30 минута, остатак до 45 минута је време за административни и индивидуални рад са 

ученицима (евидентирање часа, дефинисање одсутних ученика, преглед задатака, тестова, 

резултата квизова, припрема материјала, итд.). 

 Настава се увек за све разреде одвија у преподневној смени са следећом организацијом 

сатнице: 

                                    1.час – 09:00 – 09:30 

                                    2.час – 09:35 – 10:05 

                                    3.час – 10:10 – 10:40 

                                    4.час – 10:55 – 11:25 

                                    5.час – 11:30 – 12:00 

                                    6.час – 12:05 – 12.35 

                                    7.час – 12:40 – 13:10 

                                    8.час – 13:15 – 13:45 (претчас, допунска и додатна настава) 

 

4. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

 Оцењивање (формативно и сумативно) – настава на даљину треба да омогући континуирано 

праћење и оцењивање ученика путем савремених информационо-комуникационих технологија. 

Предметни наставници активно раде на формативном оцењивању ученика у периоду до краја 

првог полугодишта (18.дец). Оцењивање се врши путем Google Classroom као и видео 

конференс часовима на платформи Google Meet и Zoom. Праћење и вредновање постигнућа 

ученика  кроз укљученост и активност ученика прати се такође и увидом у евиденцију 

наставника. Праћење и вредновање постигнућа ученика кроз сумативно и формативно 

оцењивање ученика. 
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5. Додатни начини пружања подршке ученицима: 

Индивидуализација: Индивидуални контакти наставника, стручних сарадника  и ученика, 

прилагођени задаци, сарадња и подршка родитељима 

Осмишљене радионице које одржавају одељењске старешине и стручни сарадници а које за 

тему имају психолошку подршку ученицима и њиховим родитељима у доба короне – видео 

конференцијски позиви преко Google Meet-a и Zoom-а индивидуално и групно 

Израда и постављање корисних видео материјала и текстова материјала на тему превенције и 

психо-социјалне подршке ученицима у Гугл учионице. 

6. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...): 

У реализацији образовно-васпитног процеса у постојећим условима планирамо сарадњу са 

следећим установама: Центром за социјални рад, Општином Звездара, Удружењем ''Небоград'', 

Центром за развој говора,  Прихватилиштем за децу Беогарада, Заједницом која учи, Домом 

здравља, Школском управом Београд . Такође, планирано и укључење осталих релевантних  

личности из света културе и спорта са намером да дају подршку и савате нашим ученицима  

 

7. Укупан број ученика ће наставу пратити онлајн: (уписати посебно за сваки разред): 

Разред Број ученика који не похађају наставу у школи 

Први Сви ученици 

Други Сви ученици 

Трећи Сви ученици 

Четврти Све ученици 

 

8. Начин праћења остваривања оперативног плана активности: 

 Евидентирање часова - Сви часови се редовно евидентирају у ес Дневник са напоменом о 

начину реализације (облик и канал комуникације са ученицима).  

 Праћење остваривања оперативног плана рада наставника 

 Праћење укључености и напредовања ученика кроз рад одељенских и стручних већа за 

области предмета 

 Праћење реализације школског плана активности 

 Изостанци – одсутни ученици са онлајн наставе се као и у редовним околностима уписују 

у ес Дневник 

 Одељенске старешине редовно прате изостанке ученика и предузимају одговарајуће радње 

са ученицима и родитељима 

 Одељенске старешине редовно прате изостанке ученика и о томе периодично извештавају 

педагога и директора школе 

 Одговарање ученика у школи се организује изузетно, само након предложене закључене 

оцене и на предлог ученика. 

 Наставник може имати мање од четири оцене и на тај начин закључити оцену ученику. 

Уколико не постоје елементи за закључну оцену ученик евентуално може остати и 

неоцењен. Његов успех се у том случају, без обзира на друге оцене, дефинише као 

неоцењен  

 Педагог и директор имају приступ свим облицима реализације часа и врше инструктивно-

педагошки надзор 

 Активна сарадња са Саветом родитеља 

 

19.04.2021.школске године, након периода у коме је настава реализована искључиво онлајн, 

враћамо се на комбиновани модел наставе какав је примењиван од 01.09-30.11.2020. године. У 

комбинованом моделу настава је трајала до краја наставног дела школске године. 

  

Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева 

образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним  прдметима и 

општих међупредметних и предметних компетенција 
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Оперативно планирање рада наставника одвијало се на двонедељном нивоу , на 

обрасцима који су јединствени за све наставнике, у периоду 01.09-30.11.2020.  Од 30.11.2020 до 

краја полугодишта Оперативно планирање се одвија на месечном нивоу, а планови се 

постављају на дељеном диску  у за то постављеним фолдерима у „Gugl Suite“. 

 Од 09.11.2020. Школа прелази на „Gugl Suite“ и на уређеној платформи одвија се настава, 

деле се документи, врши се комуникација између наставника и наставника и наставника и 

ученика. 

 Плански  документи обухватају и планирање  васпитног рада са ученицима, одељенских 

старешина, педагога и библиотекара. 

За ученике који наставу похађају по ИОП-у, усвојени су одговарајући планови .У 

текућој школској години, у школи се остварује ИОП-1 за два ученика трећег разреда. 

ИОП-2  се остварује за једног ученика првог разреда и једног ученика другог разреда. 

Почетком другог полугодишта, према упутству које је стигло из Министарства, направљен је План 

подршке неоцењеним ученицима. 

ПЛАН ПОДРШКЕ НЕОЦЕЊЕНИМ УЧЕНИЦИМА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 

 

Укупан број неоцењених ученика у 1.разреду на полугодишту школске 2020/2021 

 

Одеље-

ње 

 

Број 

неоцењених 

ученика 

 

Број 

неоцењених 

из 1 

предмета 

 

Број 
неоцењених 
из 2 предмета 

 

Број 

неоцењених 

из 3 

предмета 

 

Број 

неоцењених 

од 4-7 

предмета 

 

Број 

неоцењених 

из 8 и више 

предмета 

Г11 1 1 - -   

Г12 2 2 - -   

Г13 2 1 2 -   

Г14 0 - - -   

Укупно 5 неоцењених ученика у 1.разреду 

 

 

 

Укупан број неоцењених ученика у 2.разреду на полугодишту школске 2020/2021 

 

Одеље-

ње 

 

Број 

неоцењених 

ученика 

 

Број 

неоцењеини

х из 1 

предмета 

 

Број 

неоцењеини

х из 2 

предмета 

 

Број 

неоцењеини

х из 3 

предмета 

 

Број 

неоцењеини

х од 4-7 

предмета 

 

Број 

неоцењених 

из 8 и више 

предмета 

Г21 3 3 - -   

Г22 4 2 2   1 (13 пред) 

Г23 4 1 1 1  1 (11 пред) 



страна 12 од 
3 

 

Г24 3 2 - -  1(9 пред) 

Укупно 14 неоцењених ученика у 2.разреду 

 

Укупан број неоцењених ученика у 3.разреду на полугодишту школске 2020/2021 

 

Одеље-

ње 

 

Број 

неоцењених 

ученика 

 

Број 

неоцењених 

из 1 

предмета 

 

Број 

неоцењених 

из 2 

предмета 

 

Број 

неоцењених 

из 3 

предмета 

 

Број 

неоцењених 

од 4-7 

предмета 

 

Број 

неоцењених 

из 8 и више 

предмета 

Г31 0 - - -   

Г32 1 1 - -   

Г33 4 4 - -   

Г34 0 - - -   

Укупно 5 неоцењених ученика у 3.разреду 

Укупан број неоцењених ученика у 4.разреду на полугодишту школске 2020/2021 

 

Одеље-

ње 

 

Број 

неоцењених 

ученика 

 

Број 

неоцењених 

из 1 

предмета 

 

Број 

неоцењених 

из 2 

предмета 

 

Број 

неоцењених 

из 3 

предмета 

 

Број 

неоцењених 

од 4-7 

предмета 

 

Број 

неоцењених 

из 8 и више 

предмета 

Г141 2 1 1 -   

Г42 3 2 1 -   

Г43 3 3 - -   

Г44 0 0 - -   

Укупно 8 неоцењених ученика у 4.разреду 

 

 

 

Предмети из којих су ученици највише неоцењени по разредима 

  

Предмет 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 

Математика 2 4 - - 

Нацртна геометрија и техничко цртање 3 11 - - 



страна 13 од 
3 

 

Енглески језик 2 - - - 

Физика 1 4 - - 

Апликативни рачунарски програми - 4 3 - 

Историја (одабрана поглавља) - - 1 - 

Ликовна култура - 4 - - 

Технологија грађевинских радова - 4 - - 

Механика тла и фундирање - - 1 - 

Металне и дрвене конструкције - - - 2 

Физичко васпитање - - - 4 

Филозофија - - - 1 

Бетон - - - 2 

 

План подршке ученицима који су на крају првог полугодишта били неоцењени: 

 

Активност 
Циљ 

активноси  

Носиоци 

активности 

Време 

реализације  

Критеријуми 

евалуације  

Особе 

задужене за 

евалуацију 
Израда Плана 

подршке подршке 

неоцењеним 

ученицима на крају 

првог полугодишта 

Стварање услова 

за напредовање 

ученика 

Директор 

Педагог 

СТИО 

21.01.2021. План подршке 

неоцењеним 

ученицима послат 

ШУ 

Школска 

управа Београд 

Израда упутства и 

предлог обрасца 

индивидуалног 

плана подршке 

Конкретна и 

оперативна 

разрада Плана 

подршке 

Педагог 

СТИО 

25.01.2021. Презентација са 

детаљним 

упутствимас и 

предлог Обрасца 

постављњни на Гугл 

учионицу: Сарадња 

педагога са 

наставницима 

Директор 

школе 

Седнице СТИО и 

Одељењских већа 

 

Детаљно 

информисање, 

пресек стања, 

одређивање 

ученика и 

усаглашавање 

захтева и 

динамике рада 

Чланови СТИО 

одељењска 

већа 

Педагог 

Директор 

22–25.01.2021. Записници седница 

Одељењских већа 

Директор 

Педагог 

Израда 

индивидуалних 

планова подршке 

 

За сваког 

одређеног 

ученика 

дефинисање 

наставног 

садржаја, 

активности, 

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

 

 

 

25-28.01.2021. 

 

 

 

 

 

Планови за све 

ученике постављени 

у  Гугл учионицу: 

Сарадња педагога са 

наставницима 

 

 

Директор 

Педагог 
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издвајање 

кључних знања, 

подела градива 

на мање целине, 

начина и 

динамике 

реализације 

индивидуалног 

плана  

 

 

 

 

 

 

План и реализација 

часова допунске 

наставе 

Додатна 

подршка и 

појашњења 

ученицима 

Предметни 

наставници 

током трећег 

класификационог 

периода 

Евиденција у 

ЕсДневнику 

Припремљени 

материјал за 

ученике кроз Гугл 

учионице наставних 

предмета 

Одељењски 

старешина 

Педагог 

Директор 

План динамике и 

начина оцењивања 

Планирање и 

примена 

разноврсних 

техника 

оцењивања 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Педагог 

током трећег 

класификационог 

периода 

Евиденција у 

ЕсДневнику 

План оцењивања 

постављен у Гугл 

учионици наставног 

предмета 

Одељењски 

старешина 

Педагог 

Директор 

Индивидуални 

разговори са 

ученицима и 

родитељима 

Упознавање 

ученика и 

родитеља са са 

предложеним 

планом рада и 

оцењивањем 

Одељењске 

старешине 

 

25-28.01.2021. 

 

Белешке у 

ЕсДневнику 

Педагог 

Директор 

Праћење 

оптерећености 

ученика 

Временско и 

садржинско 

усклађивање 

захтева за 

ученике 

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

током трећег 

класификационог 

периода 

Разговори са 

ученицима и 

родитељима 

Праћење 

ЕсДневника 

Одељењски 

старешина 

Педагог 

Директор 

Индивидуалне 

консултације са 

ученицима 

Увид у 

укљученост 

ученика у рад и 

постигнуте 

резултате и 

самопроцена 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине  

 

током трећег 

класификационог 

периода 

 

Разговори са 

ученицима 

Информација 

постављена у Гугл 

учионицу наставног 

предмета 

Одељењски 

старешина 

Педагог 

Директор 

 

 

Праћење 

реализације 

индивидуалних 

планова подршке 

Седнице 

Одељењских 

већа 

Чланови 

одељењских 

већа 

током трећег 

класификационог 

периода 

 

Записници седница 

Одељењских већа 

Директор 

Педагог 

Разговори са 

ученицима и 

родитељима 

ученика који се не 

укључују у рад 

Предузимање 

других законом 

одређених 

процедура 

Одељењске 

старешине 

педагог 

током трећег 

класификационог 

периода 

 

Евиденција у 

ЕсДневнику 

Белешке 

Директор 

Педагог 

Седнице СТИО  и 

Одељењских већа 

Процена и 

вредновање 

планова подршке 

неоцењеним 

ученицима 

Чланови СТИО 

Чланови 

одељењских 

већа 

на крају трећег 

класификационог 

периода 

Записници седница 

Одељењских већа 

Директор 

Педагог 

Израда 

индивидуалних 

планова за наредни 

период 

Дефинисање 

ученика за даљи 

рад и израда 

нових 

индивидуалних 

планова 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине  

 

након завршетка   

трећег 

класификационог 

периода 

Планови за све 

ученике постављени 

у  Гугл учионицу: 

Сарадња педагога са 

наставницима 

 

Директор 

Педагог 

 

Праћење и Отклањање Одељењске током другог праћење евиденције Директор 



страна 15 од 
3 

 

 
Београд, 21.01.2021.                                                                                                                 Директор школе 

                                                                                               Александар Ракићевић 

 

11.05.2021 просветни саветници,  Јасмина Николић, Гордана Чукурановић и Драган 

Филиповић , Школске управе Београд, су пружили стручну помоћ , нашој школи за рад у 

отежаним условима. 

Након разговора са директором, опсервације онлајн часова математике и анализе 

педагошке документације и евиденције школе и наставника, просветни саветници су сачинили 

Извештај са препорукама за унапређивање рада, који је достављен школи и са њим су упознати 

сви наставници. 

Препоруке су: 

1. Унапредити наставу и учење кроз функционалније коришћење система за управљање 

учењем 

2. Да се сви наставници приликом оцењивања ученика придржавају одредби 

Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 

3. Унапредити формативно оцењивање ученика 

4. Унапредити образовну подршку ученицима 

5. Потребно је да стручна и одељенска већа и тимови унапреде квалитет комуникације и 

сарадње 

 

На основу препорука просветних саветника директор школе и педагог сачинили су План 

унапређивања рада 202-2021, са којим су упознати сви наставници, на састанцима 

Стручних већа. 

 Стручна већа за области предмета, сачиниће, према начелном плану који је направила педагог 

Дејана Дајесковић Тимић, планове унапређивања рада, који ће се примењивати у наредној 

школској години. 

 

Р.

б. 
Циљ Задатак 

Начини 

остварива

ња - 

активност 

Време 

остварив

ања 

Носиоци 

остварива

ња 

Тренутн

о стање 
Жељено стање 

Начини 

праћења 

и 

вреднова

ња 
1 Унапређива

ње  наставе 

и учења 

кроз 

функциона

лније 

коришћење 

система за 

управљање 

учењем 

1.уједначит

и 

платформу 

за учење  

 

2.ученике 

ставити у 

активан 

положај у 

процесу 

учења 

1.Гугл 

учионица 

МИТ 

 

 

 

2. -

комуникација 

са ученицима 

и повратна 

информација 

мора бити 

инструктивна 

за даље 

учење и 

напредовање 

-јун-август 

(планирањ

е) 

-током 

школске 

године 

-Стручна 

већа за -

области 

предмета 

предметни 

наставници 

 

 

 

 

користе 

се зум и 

мит 

 

 

 

 

наставни 

материјал 

поставље

н у Гугл 

учионици 

је у 

форми 

презентац

ија, 

извода из 

лекција, 

цртежа, 

урађених 

задатака и 

решења, 

упитника-

теста, 

сви користе Гугл 

МИТ 

 

 

 

-постављени 

материјал у Гугл 

учионици мора 

имати и пратећу 

дидактичко 

методичку 

апаратуру: 

инструкције, 

сугестије за рад, 

питања, упутства, 

помоћна 

објашњења... 

-размена предлога 

и примера добре 

праксе на 

Стручним већима и 

Педагошком 

-планови 

рада 

стручних 

тела 

-планови 

рада 

наставника 

-евиденција 

директора и 

педагога о 

праћењу 

наставе 

вредновање плана 

рада са ученицима 

током другог 

полугодишта 

тешкоћа и 

постизање 

постигнућа код 

ученика 

старешине 

Предметни 

наставници 

Педагог 

полугодишта у ЕсДневнику 

Записници 

Одељњењских већа 

и СТИО 

Педагог 
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Р.

б. 
Циљ Задатак 

Начини 

остварива

ња - 

активност 

Време 

остварив

ања 

Носиоци 

остварива

ња 

Тренутн

о стање 
Жељено стање 

Начини 

праћења 

и 

вреднова

ња 

 

 

записа са 

електронс

ке табле, 

аудио 

записа, 

видео 

материјал

а 

колегијуму 

2 Сви 

наставници 

се 

приликом 

оцењивања 

ученика 

придржавај

у одредби 

Правилник

а о 

оцењивању 

1.континуи

рано 

формативн

о и 

сумативно 

оцењивање 

током 

читаве 

школске 

године у 

складу са 

Правилник

ом о 

оцењивању 

 

 

 

 

 

 

 

2.критерију

м 

оцењивања 

 

1. -планирање 

разноврсних 

начина 

провере 

знања (не 

може бити 

искључиво 

кроз писмене 

провере) 

- коришћење 

различитих 

техника 

оцењивања 

-уважавање 

мотивационе 

функције 

оцене 

 

 

 

2. – 

конкретизаци

ја образовних 

стандарда, 

циљева и 

исхода за 

наставне 

предмете 

(програм 

предмета 

Просветни 

гласник) 

- дефинисање 

нивоа 

остврености 

стандарда, 

циљева и у 

односу на то 

израда 

критеријума 

оцењивања 

наставних 

предмета, 

усвојено на 

Стручним 

већима, 

Педагошком 

колегијуму, 

Наставничко

м већу 

-јун-август 

(планирањ

е) 

-током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-јун-август 

(планирањ

е) 

-

дефинисан

и 

критерију

ми до 

краја 

1.тромесеч

ја наредне 

школске 

год. 

-током 

школске 

године 

-Стручна 

већа за -

области 

предмета 

предметни 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Стручна 

већа за -

области 

предмета 

предметни 

наставници 

-Тим за 

квалитет 

Тим за 

самовредно

вање 

Активи за 

школски 

програм и 

Развојно 

планирање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-већина 

наставник

а  обавља 

оцењивањ

е у складу 

са 

Правилни

ком о 

оцењивањ

у 

-вредност 

што у 

поједини

м 

случајеви

ма има 

више 

оцена од 

прописан

ог броја 

 

-мањи 

број 

наставник

а не 

оцењује 

континуи

рано 

 

-има 

примера 

где се 

постигнућ

а ученика 

прате 

искључив

о кроз 

писмене 

провере 

знања 

-значајан 

број 

ученика 

од 

почетка 

школске 

године 

има само 

негативне 

оцене 

-сви наставници 

поштују Правилник 

о оцењивању 

 

 

-сви наставници су 

повећали број и 

формативних и 

сумативних оцена 

које дају у једном 

класификационом 

периоду 

 

-сви наставници 

оцењују 

континуирано 

 

 

 

-на основу 

разрађених 

стандарда, исхода, 

дефинисаних нивоа 

њихове 

остварености 

израђени 

критеријуми 

оцењивање  које 

уједначено 

примењују сви 

наставници 

-планови 

рада  

-записници 

и извештаји 

Стручних 

тела 

-анкете 

тима за 

квалитет и 

самовредно

вање 

 

3 Унапређива

ње 

формативн

ог 

оцењивања 

1.организо

вање 

стручног 

семинара : 

Формативн

1.едукација у 

школи 

 

 

 

август-

октобар 

(по 

календару 

ЗУОВ-а) 

директор 

педагог 

спољни 

сарадник 

 

-већи број 

наставник

а даје 

форматив

 -сви наставници 

континуирано 

спроводе процес 

праћења 

постигнућа 

-извештаји 

Стручних 

већа 

-евиденција 
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Р.

б. 
Циљ Задатак 

Начини 

остварива

ња - 

активност 

Време 

остварив

ања 

Носиоци 

остварива

ња 

Тренутн

о стање 
Жељено стање 

Начини 

праћења 

и 

вреднова

ња 
наставника о 

оцењивање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.директор 

и педагог 

континуир

ано прате 

процес 

оцењивања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.чек листа за 

праћење 

процеса 

оцењивања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-јун-август 

(планирањ

е) 

-током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

педагог 

Стручна 

већа 

не оцене 

у односу 

на 

претходне 

године 

 

 

 

 

 

 

недовољн

о 

усклађен 

критерију

м 

оцењивањ

а 

ученика, тј.оцењују 

континуирано 

сумативно и 

формативно у 

складу са 

закључцима и 

плановима 

Стручних већа, 

Педагошког 

колегијума, 

Наставничког већа 

 

 

-сви наставници 

оцењују у складу са 

израђеним 

критеријумима 

оцењивања  

директора и 

педагогао 

праћењу 

процеса 

оцењивања 

 

 

 

 

-анкете 

тима за 

квалитет и 

самовредно

вање 

 

4 Унапређива

ње 

образовне 

подршке 

ученицима 

1.унапређи

вање рада 

допунске 

наставе 

 

 

 

 

 

2. 

прилагодит

1. 

примеравање 

облика и 

метода рада 

-

унапређивањ

е начина 

индивидуализ

ације 

*кроз план 

Стручног 

већа 

 

2. акценат на 

припреми 

адекватног 

материјала за 

учење у 

односу на 

-јун-август 

(планирањ

е) 

-током 

школске 

године 

-Стручна 

већа 

-предметни 

наставници 

-Тим за 

ИОП 

 

 

 

 

-предметни 

наставници 

-Тим за 

ИОП 

-ученици 

по ИОП 

добијају  

материјал 

за 

самосталн

о учење 

(штампан

и 

материјал

) који у 

поједини

м 

предмети

ма  није 

добро 

прилагође

н 

-свим ученицима 

по ИОП се 

припрема, по 

потреби,   

- материјал за 

учење прилагођен  

у погледу садржаја 

и у погледу начина 

презентовања 

извештаји 

Стручних и 

одељењски

х већа 

извештаји 

Тимова за 

ИОП 
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Р.

б. 
Циљ Задатак 

Начини 

остварива

ња - 

активност 

Време 

остварив

ања 

Носиоци 

остварива

ња 

Тренутн

о стање 
Жељено стање 

Начини 

праћења 

и 

вреднова

ња 
и садржај и 

начин 

презентова

ња градива 

образовни

м 

могућност

има 

ученика по 

ИОП 

садржај 

-

унапређивањ

е начина 

индивидуализ

ације 

*кроз план 

Стручног 

већа 

  -акценат 

на 

садржају 

за 

утврђива

ње 

градива 

5 Унапређива

ње 

квалитета 

комуникац

ије и 

сарадње 

стручних и 

одељењски

х већа и 

тимова 

унапређива

ње рада и 

сарадње 

Стручних 

већа и 

Тимова 

- 

унапређивањ

е рада кроз 

акционе 

планове рада 

- стручна 

размена у 

већу и између 

већа 

- 

усаглашавањ

е рада 

наставника у 

већу и између 

већа 

-јун-август 

(планирањ

е) 

-током 

школске 

године 

-

Председни

ци и 

координато

ри 

Стручних 

већа, 

Актива и 

Тимова за 

квалитет и 

самовредно

вање 

-директор и 

педагог 

Стручна 

већа, 

Стручни 

активи и 

Школски 

тимови 

немају у 

потребној 

мери 

разрађене 

акционе 

планове 

рада 

сарадња 

унутар 

стручних 

тела и 

сарадња 

са другим 

стручним 

телима је 

недовољн

а 

сва Стручна већа, 

Стручни активи и 

Школски тимови 

имају акционе 

планове рада 

(саставни део 

Годишњег плана 

рада) где се 

планира сарадња 

унутар 

већа/актива/тима и 

сарадња са другим 

већима/активима/ти

мовима 

извештаји о 

раду 

Стручних и 

одељењски

х већа, 

Стручних 

активи и 

Школских 

тимова за 

квалитет и 

самовредно

вање 

 

Извештавање се у школи одвија редовно , на класификационим периодима, а према потреби и 

зависно о теми извештавања и ван тих термина , на Наставничком већу, Одељенским већима, 

Школском одбору и Савету родитеља. 

 О планирању и извештавању позитивно мишљење је имала и Редовна инспекција 

Секретеријата за образовање и дечију заштиту , која је инспекцијски надзор извршила 

06.05.2021. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

У комбинованом моделу наставе какав је био током првог полугодишта, од почетка 

школске године сви наставници су прихватили Гугл учионицу , као платформу која је и 

препоручена од Министарства и пружа велики број могућности за реализацију наставе на 

даљину. Неки предмети су према специфичном моделу у целости реализовани у школи, док је 

настава реализована по комбинованом моделу. Од  09.11.2020. сви наставници су прошли 

семинар и обуку за Гуглов пакет, чиме је школа прешла на један затворен и безбедан систем . 

Како би се, у што већој мери и током наставе на даљину, настава одвијала у директном контакту 

са ученицима , наставници су користили и друге платформе. 

 Виртуелне учионице доносе образовном процесу аутоматизацију , а обрада и анализа 

података, постају нова „обавеза“ у раду просветних радника. 

 Чланови Актива за Развојно планирање , спровели су анкету  у циљу сагледавања , 

реализације Акционог плана за ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ и 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА. 
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Анкета је проведена коришћењем Гугл упитника. Од  43 наставника, 41 наставник је попунио 

анкету, односно 95,35%. 

 

Ефикасно управљање процесом учења на часу 

 

Комбиновани модел рада , у нашој школи  подразумева једну недељу наставе  у школи, а једну 

недељу рада од куће. У недељи, када ученици похађају наставу у школи, одвија се са групама 

(пола одељења). Часови су скраћени на пола сата. Непосредни контакт наставника и ученика је 

од изузетног значаја,  сада је то постало врло очигледно. Наставник је тај који ће присутне 

мотивисати да ураде оно што је наставник планирао. 

У недељи, када се настава одвија на даљину, показало се да ученици губе континуитет у раду( 

не појављују се на часовима) не раде задатке које наставник тражи. 

На питање, преко које платформе сте реализовали часове,  58,54% наставника  су одговорили 

да су за сваки час користили, а њих 24,39% да су често користили Гугл учионицу.  
ЗООМ платформу је повремено или ретко користило 43,90%, док  је 29,27% наставника 

користило за сваки час, а 26,83% често. 

МИТ-видео конференцијска веза преко Гугл учионице 46,34% ретко је користило,  24,39% 

је користило често. 

Вибер и друге платформе 90% наставника је користило ретко. 

 На питање како су реализовани часови, 83% наставника је за сваки час и често 

постављало садржаје у ГУ(гугл учионица). 

Преко ЗООМ платформе , са дељењем садржаја са ученицима 53,66% наставника је 

користило на сваком часу и често, али 26,83% никада није користило ову платформу. 

Дељењем садржаја преко МИТ-а нешто мањи број наставника је користио. 

Мали број наставника  је снимао сопствене садржаје и постављао у као садржај у ГУ. 

29,27% наставника је повремено и ретко упућивало ученике на садржаје на РТС-у, а 60,98%  

није никада. 

Наставници , 61% анкетираних, циљеве часа су постављали у ГУ уз усмено објашњење у 

директном контакту на ЗООМ-у или МИТ-у.  41,5% је то радило усмено у директном 

контакту са ученицима, преко платформи, а 24,4% је то радило писаним путем кроз ГУ. 

У нашој школи, која је средња стручна школа, велики број предмета реализује  теоријску 

наставу и вежбе. Сваки предмет има своје специфичности, чак и стручни предмети се 

међусобно разликују у смислу да се разликују методе и облици рада који су најпогоднији за 

реализацију садржаја. Реализација вежби стручних предмета у великом броју случајева 

подразумева конструисање цртежа, за шта је најпогоднији рад у школи , где наставник  упућује, 

коригује и усмерава ученика у том процесу. Укупан резултат одговора на ово питање треба 

узети са резервом јер су на питање одговарали и наставници који не држе вежбе. 

На питање како су реализовали часове вежби , наставници су одговорили са 60.98% да су 

постављали упутства за израду задатака и задатак који треба да ураде, уз усмено објашњење 

преко ЗООМ или МИТ платформе.  60,97% наставника  није или је ретко ограничавало време за 

рад задатака, док  је 34,15% наставника ограничавало време за рад задатака. 

 На питање како су реализовали утврђивање градива у периоду искључиво наставе на даљину, 

јер се у комбинованом моделу, утврђивање градива се одвијало само у школи, наставници су 

одговорили у 73,17% да су увек и често задавали задатке које су оцењивали  кроз ГУ. Гугл 

упитнике је 51,22% наставника је користило често и понекада 41,46% наставника је увек и често 

испитивало ученике усмено преко платформи ЗООМ и МИТ, а 39,02% је то радило понекада.  

Утврђивање градива достављањем задатака путем електронске поште примењивало је 39,02, а 

48,78% је тај начин примењивало ретко. 

 У Стручном већу друштвених наука. доминира, а код свих наставника,  метод усменог 

излагања, метод разговора, демонстративни метод. Један наставник је снимио видео клип који је 

после показивао( практичан рад наставника-демонстрација), а код једног наставника ученици су 

правили видео запис себе како раде вежбе па то качили у гугл учионице. Неки су радили вежбе 

директно током зум часа. У питању је била једна наставна јединица реализована кроз 6 часова. 
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 Зависно од предмета и наставници су користили методе које је могуће применити у оваквим 

условима наставе. СВ архитектонске групе предмета:Вербалне методе (монолошки и 

дијалошки), рад на графичким радовима, демонстративна , хеуристички приступ. 

 СВ за српски и енглески језик:монолошко – дијалошка метода, метода писаних радова, 
метода читања и рада на тексту, метода истраживачких задатака, метода индивидуалног 
приступа, ИКТ методе, 
Комбиноване методе, интегративна настава.  У првом разреду 8 часова српског језика , а у четвртом 
разреду 5 часова је одржано применом комбинованих метода и интегративне наставе. 
 СВ грађевинске групе : Метода показивања, усменог излагања, Метода разговора, Метода 

писаних и графичких радова, Метода демонстрације , (видео туторијал YouTube). Наставници 

су се трудили да и ови часови буду интересантни па су примењивали : Метода демонстрирања и 

показивања (снимљени видео клип од стране наставника), метода показивања, прегледања и 

одбране графичких радова на дељеном екрану (Zoom и Meet платформе), Квиз kahoot . 

 Анкета педагога школе, проведена на наставничком већу 24.06.2021. године у школи односи 

се на одабир метода рада у настави. Анализа Анкете показује да наставници у највећој мери 

самостално одлучују о методи рада  коју ће применити, да се у великој мери консултују са 

педагогом, нешто мање размењују искуства са колегама у Стручном већу , а још мање од тога се 

користе читањем педагошке литературе и информацијама са интернета. У мањој мери код 

одабира метода рада користе и дидактичко-методичка упутства у оквиру предме, а најмање су 

од користи семинари на којима су наставници учествовали. 

 

Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика 

 

Задаци за самосталан рад и прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама 

ученика , реализовани су задавањем задатака у зависности од могућности ученика „ понекада „ 

изјаснило се 48,78%, 26,83% се изјаснило да је то „често“ а 14,63% наставника увек даје такве 

задатке. 

Индивидуализоване задатке, где ученици раде задатак исте тежине са својим подацима 36,58%  

наставника задаје често, исто толико такве задатке задаје понекад, док 17,07% наставника то 

ради увек. Индивидуални рад, где сви ученици раде исти задатак али самостално 43,90% 

наставника задаје често, 29,27 % такве задатке задаје понекад, а 19,51% не задаје никада. 

 Специфичне задатке на основу ИОП-а 34,15% наставника задаје увек, 19,51% такве задатке 

задаје често, исто толико их задаје понекада, а 24,39 никада не задаје такве задатке. 

 Задаци којима ученици показују да су разумели предмет, да анализирају , критички 

процењују, излажу своја креативна и оригинална решења важни су тза подизање квалитета 

наставе.  

3,7% наставника задавали су ученицима да израде презентације, 26,8% су задавали семинарске 

радове, 17,1% задавали су пројектне задатке. Специфичне задатке за самостални рад , задавало 

је 51,20% , снимање клипова задавало је 5% наставника, док 7,3% наставника нису задавали 

такве задатке. 

 

Током другог полугодишта, наставу смо започели у онлајн моделу, а од 19.04.2021. 

наставили у комбинованом моделу. 

 Тим за развој квалитета је спровео анкетирање ученика и наставника у ОБЛАСТИ 

КВАЛИТЕТА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ И ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Анкета је проведена у фебруару 2021, учествовало је 70% од укупног броја ученика и 88% од 

укупног броја наставника , а анкета је проведена помоћу Гугл упитника. 

Садржај анкете је део извештаја Тима за квалитет . Тим  је сачинио и упоредну анализу 

одговора наставника и ученика на истоветна питања и издвојио запажања и одређене препоруке 

за даљи рад: 

 У оперативним плановима планирати разноврсне облике и методе рада на часу 
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У периоду реализације наставе искључиво онлајн (30.11.2020-19.04.2021) сви часови 

одржавани су преко ЗООМ или МИТ платформе, са постављањем материјала у Гуглову 

учионицу за највећи број предмета. То пружа могућност да се континуирано обезбеђује 

неопходна интеракција између ученика и наставника .  Приликом посете, од стране просветних 

саветника, 11.05.2021. саветници су указали на то да наставници нису уједначени у коришћењу 

могућности „Gugl Suite“ платформе . 

Саветници су констатовали су да су постављени материјали разноврсни, мада не на свим 

предметима, али често материјалима недостаје пратећа дидактичко-методичка апаратура, која 

би усмеравала ученике у процесу самосталног учења. Задаци које наставници постављају , 

немају правовремене одговоре од ученика, али и повратна информација од наставника нису 

додатно инструктивне за даље учење и напредовање. 

У циљу превазилажења ових мањкавости сачињен је План унапређивање рада, који ће 

бити примењиван у наредној школској години. 

 

Стицање знања, усвајање вредности, развијање вештина и компетенција на часу 

 

Наставници су користили различите алате, како би превазишли проблем контакта и 

комуникације,  снимали су  видео клипове  који су  после приказивали, што би се подвело кроз 

практичан рад наставника, а код једног наставника ученици су правили видео запис себе како 

раде вежбе па то качили у гугл учионице. Неки су радили вежбе директно током зум часа. У 

питању је била једна наставна јединица реализована кроз 6 часова. Од задатака које су ученици 

радили самостално доминирају: презентације, есеји, рад на тексту, одговарали су на питања или 

током часова или су одговоре слали у гугл учионице. Група ученика другог разреда је  у оквиру 

предмета Ликовно учествовао на ликовној радионици у Земуну. Наставница ликовног је дала 

ђацима задатак да илуструју песме познатих песника.То се радило један час у сва 4 одељења 

 Увести разноврсне начине провере знања и оцењивања(доминирају усмене и 
писмене провере знања) 

 Ускладити у вредновању познавање чињеница и развијеност вештина 
(заступљеније формативно оцењивање) 

 Ученици не препознају начин образлагања добијене оцене у мери како се 
наставници о томе изјашњавају ( Правилник о оцењивању доследно 
примењивати) 

 Значајна разлика у томе како ученици препознају критеријум оцењивања у мери 
како се наставници о томе изјашњавају (упознати ученике са циљевима и 
исходима предмета) 

 Ученицима није у довољној мери јасан начин како могу да поправе оцену 
(критеријуми оцењивања) 

 Ученици су у већој мери мотивисани за  наставне предмете него што то 
наставници процењују (мотивација ученика, однос наставник –ученик) 

 Код ученика мотивација долази и од предмета и од односа са наставником 

(мотивација ученика, однос наставник –ученик) 

 Ученицима у већој мери одговара настава на даљину него наставницима. 
(Унапређивати употребу дигиталних алата у настави) 

 Гугл учионица у мањој мери одговара ученицима него наставницима ( 
заступљеност алата који омогућавају интерактивну наставу) 

 Ученици су значајно заинтересованији за анкету од наставника и дају много више 
коментара, питања, предлога. (Препорука за рад на подизању мотивације код 
наставника.) 
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 Презентација  и семинарски рад на тему „ Енергетска ефикасност зграда“. „ Запреминска 

тежина тла“,“Специфична тежина тла“, “Одређивање гранулометриског састава огледима 

просејавања и хидрометрисања“,  „Прокторов оглед“, Е“дометарски оглед“ 

 Наставници грађевинске групе предмета су задавали ученицима задатке за самостални рад у 

сва четири разреда: израда презентација, семинарских радова, пројектних задатака. Највише 

таквих задатака су урадили ученици другог и трећег разреда. 

 Током другог полугодишта , већи акценат је стављен на различите пројектне задатке, који су 

реализовали један наставник у оквиру свог предмета, или наставници који предају предмете у 

оквиру истог стручног већа на својим предметима. Сви радови су постављени у Гугловој 

учионици коју је отворила Педагог Дејана Дајесковић Тимић. 

Пројектна настава "Како су велике епидемије куге утицале на средњовековни свет?" 

 

Предмети обухваћени пројектом: Српски језик и књижевност, Историја, Биологија, 

Географија, Архитектура и грађевинарство, Физика 

У реализацији пројекта учествовали наставници:Сенка Видаковић, Петар Нешић, Ана 

Фодора, Љиљана Влајковић, Тања Јоцић Стаматовић, Тереза Младеновић  

 

Архитектура и грађевинарство - Тања Јоцић Стаматовић 

Кроз Лондон-Тијана Недић и Јована Вулетић Г32 (презентација) 

Свет без Исака Њутна-Урош Јањић (презентација) 

Мемоари Исака Њутна - Младост и година чуда (презентација) 

Истраживачки рад –куга-Исак Њутн (презентација) 

Глагољица (презентација) 

Старословенски језик,српскословенска редакција и најстарији споменици 
(презентација) 

  Урадиле:Дуња Свилар,Јана Хацистевић и Сара Живановић Г 14 

 Ћирило и Методије (презентација) 

 Цар Јустинијан-Младен Будимиров и Бобан Ђорђевић 

 Хагиографија-Исидора Јовић,Катарина Грбић,Маша Дукић, Г13 (презентација) 

Византијска књижевност-Стефан Јовановски, Иван Симић, Урош Тешић, Г14 
(презентација) 

Византијска баштина-Владимир Рајковић Г13 (презентација) 

Баштина византијске књижевности-Немања Цвитковац, Андрија Тодоровић, Никола         

Сретеновић (презентација) 

Византијска књижевност-Јана Хаџистевић и Дуња Свилар I-4 (презентација) 

Византијска историографија-Урош Јањић, Давид Рељић и Павле Богосав (презентација) 
Византијска поезија-Бајић Никола и Бранковић Саша (презентација) 

Поезија у Византији –Петар Ђорђевић и радован Петровић (презентација) 
 
Географија -1.разред- Љиљана Влајковић 

 Пустиња Гоби као извориште куге-Слободан Маринковић Г13 (презентација) 

Биологија-1.разред-Ана Фодора 

 Типови куге-Зорана Стевановић Г14(презентација 

 Начини лечења куге у 7.веку (Јустинијанска куга)-Марија Томић и Дуња Свилар Г14-

(презентација) 

 Бактерија-Yersinia pestis-изазивач куге-Сара Живановић и Јана Хаџистевић Г14 

Пројектни задаци 

 

Енглески језик 3. Разред-Наставник Ивана Мирановић 

 БЕТОН-Нађа Бујак Г33 (презентација) 

 ОПЕКА-Вукашин Игњатовић Г11 (презентација) 

 

Енглески језик 1.разред- Наставник Ивана Мирановић 
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 Здрава исхрана-Постер Г11(група ученика) 

 

Технологија грађевинских радова – 2.разред-Јасна Грубић и Бранка Цвијовић 

 ОТПАД И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ-Г21-Марија Лазић и Дарко Веселић (презентација) 

 ОТПАД И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ-Г22- Тијана Дробњак Г22 и Катарина Танасковић 

Г22(презентација) 

 ОТПАД И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ-Г24-Александра Петровић  и Ива Сечкар 

(презентација) 

 ОТПАД И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ-Г23- Николина Ћућко (презентација) 

 

Српски језик и књижевност-3.разред-Владимир Николић 

 Дан планете Земље-плакат(постер)Нађа Бујак и Тијана Стевић Г33 

 Дан планете Земље- плакат(постер)-Тијана Недић и Јована Вулетић Г32 

 Дан планете Земље- плакат(постер)-Јелена Гвозденовић Г31 

 

Социологија, Историја, Географија, Биологија- Ненад Стевановић, Петар Нешић, 

Љиљана Влајковић, Ана Фодора 

           "Живимо здраво"-Планета Земља-Нађа Бујак Г33(презентација) 

 

Саобраћајнице-3.разред-Снежана Векић 

 Пројектни задатак из Саобраћајница су радили ученици одељења Г31 

 ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА И КОНСТРУКЦИЈА-Пројектни задатак 

 

 Испитивање грађевинских материјала-3.разред-Марко Бошковић 

 Испитивање грађевинских материјала и конструкција-Пројектни рад су радили сви 

ученици одељења Г32 

 

Физичко васпитање-Снежана Станисављевић 

 Атлетске дисциплине 

 

 Железнице-4.разред-Славица Везмар-сви ученици 4.разреда учествовали су у изради 

презентација у групама на тему 

 Објекти у београдском железничком чвору (тунели, мостови, пруге, станице) 

 

Грађевински материјали (блок)-1.разред-Марија Радисављевић, Биљана Чорбић 

Радуловић 

 Зелена градња- Катарина Јанчић, Филип Пековић, Данило Даниловић г12 (презентација) 

 Соларне куће- Ивона Цветковић,Радоје Недић,Милош Итов/Г12 (презентација 

 Енергетски ефикасне куће- Јулија Ценић, Немања Николић, Ђорђија Ђуринац Г12 

(презент.) Зелене фасаде-Николина Павловић,Александар Богдановић и Вељко Јовановић 

Г12(презент.) 

  

 У оквиру блок наставе из предмета Механика тла и фундирање, Испитивање материјала, 

Технологија грађевинских радова и  Практична настава , ученици су током априла, маја и јуна 

посетили  градилишта , посетили Грађевински факултет, Институт за испитивање материјала и 

Асфалтну базу, где су имали прилику да се на градилишту, односно лабораторији, упознају са 

радовима на извођењу објеката, поступцима испитивања карактеристика материјала и на тај 

начин сагледају примену школских знања у реалним условима. 

Уз све мере опреза , ученике су водиле колегинице Љ.Михајловић, М.Лазаревић, 

М.Радисављевић, М.Марковић, С. Петровић Кузмић, М.Бошковић, Д. Рацић, С.Векић,  

М.Премовић, С.Везмар, Г.Марковић, Т.Јоцић Стаматовић. 

  Чланом 79а Закона о војној, радој и материјалној обавези ученици средњих школа су 

дефинисани као категорија грађана која се стицањем практичних знања и вештина кроз систем 

образовања и васпитања обучава за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног 
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стања.      На основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја да ученици 

завршних разреда наше школе стекну основна знања о систему одбране, да се упознају са 

својим правима и обавезама, као и да развију свест о одбрани земље и значају неговања 

патриотских осећања.    Планираних 11 тема реализовала је, са  4 часа одељењског стрешине, 

која су упiсана у Ес дневник сваког одељења, Јасна Плавшић, стручни сардник библиотека, 

проф. Националне одбране. 

  

Одабир поступака вредновања у функцији бољег учења 

 

Наставници су ученике више оцењивали сумативно 78%, а нешто мање формативно 

46,3%. Јасно је да су наставници оцењивали и на један и на други начин, али доминира 

сумативно оцењивање.  

Наставници су редовно давали повратне информације, о радовима и оценама. Током 

наставе на даљину, наставници су посветили доста времена корекцији ученичких цртежа и 

других радова      (користећи различите алатке да на самом цртежу нацртају, напишу шта није 

тачно и како треба да се уради). 

Према упоредној анализи Анкете коју је спровео Тим за развој квалитета,наставници 

најчешће уписују оцене за усмене одговоре и писмене задатке и самосталне радове ученика,  

док  групне радове, радове у пару и истраживачке пројекте наставници ретко дају , па самим 

тим и ретко оцењују. Према истој анкети половина ученика и наставника се слажу да 

наставници дају оцене за рад на часу и активност на часу. Формативне оцене , према анкети , 

наставници дају 2,21 оваквих оцена у полугодишту.  

Просветни саветници су приликом посете школи, 11.05.2021.год су оценили да је 

оцењивање већине наставника у складу са Правилником и да из већине предмета ученици имају 

већи број оцена од прописаног минимума, што представља посебну вредност наставног 

процеса. 

Такође су оценили да већина наставника, формативном оцењивању не посвећује довољну 

пажњу, те да постоје разлике у сагледавању функције формативног оцењивања у зависности од 

наставника. 

 

Подстицање и развијање успеха сваког ученика 

 

Услови одвијања наставе у првом полугодишту, су били такви да су наставници уложили 

много труда и рада , да време у школи максимално искористе за образовни рад на часу. Према 

проведеној анкети, велики број наставника одвојио је време и за друге теме, како би мотивисали 

и подстакли  код ученика  интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења.  

Међусобно уважавање међу ученицима је задатак који сваки наставник поставља себи и 

ученицима. Рад у паровима и групама ове године није у „моди“ из безбедносних разлога, а 

скраћени часови не пружају могућност за велике креативне искораке.  Опробане методе пружају 

сигурност наставнику, да предвиди време и начин за обраду неке теме.  

 Очекујемо, да ће нормализовање епидемијске ситуације значити и мало више слободе у 

организовању различитих дешавања, која ће омогућити ученицима да сваки ученик буде 

успешан на неком пољу. 

Током другог полугодишта ученици су узели учешће у изради пројектих задатака које су 

осмислили наставници у сва 4.разреда  већ су наведена имена ученика и њихови радови. Надамо 

се да ће у наредној школској години бити још разноврсније теме и задаци, а да ће сви ученици 

имати прилику да учествују у пројектима. 

Ове године је изашао нови број часописа „Грађевинар“ Школски лист Грађевинске 

техничке школе“Бранко Жежељ“ чији је главни и одговорни уредник Наташа Живковић, 

професор српског језика и књижевности. 

У изради часописа учествовали су и ученици , који су својим чланцима и прилозима 

допринели богатству садржаја часописа.  

Савски амфитеатар на води- Тијана Стевић Г33 

Први дан у средњој школи-Катарина Јанчић Г12 
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Први дан у средњој школи-Радоје Недић Г12 

Пилотирање државне матуре у нашој школи-Александар Јаблановић Г11 

Кућа за један дан-Вељко Урошевић Г 22 

Мостови 21.века-Милица Лазић Г 43 

Велики сибирски пут-Тамара Стевановић Г42 

Путеви 21.века:Ремек дело нискоградње- Драган Ничетин Г43 

Сантијаго Калатрава-Злата Каран Г21 

Аја Софија –Катарина Исаиловић Г23 

Сиднејска опера–Катарина Исаиловић Г23 

Реч-две са …Ђорђем Јањићем-Вања Радојковић  Г22 

У посети ликовној радионици: Река као инспирација-Сандра Николић Г23 

Глума је истина-Ђорђе Мишина-Филип Чепић Г41 

Најстарије библиотеке света-Анђелија Лукић Г11 

Седам светских чуда старог света-Ива Ћулибрк Г 11 

Обележавање школске славе у условима пандемије , реализовано је пригодним видео 

материјалом који су на предлог директора , реализовали наставници С.Видаковић, В.Николић, 

А.Расулић, и ученици Анђелија Лукић Г11, ученице трећег разреда: Нина Ђуришић, Тијана 

Недић и Ана Вулићевић и Филип Чепић Г41 који су који су говорили стихове Матије Бећковића 

„Приче о Светом Сави“  „Веровања о Светом Сави“ и „Светли гробови“ Ј.Ј.Змаја. 

Садржај програма је приказан у Школском часопису и као видео материјал се налази на 

школском сајту. 

  Манифестација“ Мај- месец математике 2021“ одржана је и ове године у околностима које 

нису дозвољавале окупљање већег броја наставника и ученика на једном месту, те су 

активности реализоване у мањим групама све у складу са мерама превенције. Ова 

манифестација одржана је 9.пут у нашој школи.  

 Ученици су се такмичили у математичким загонеткама ТАНГРАМ, где је највише успеха 

имао ученик Александар Првуловић Г32. Шаховски турнир  је трајао од 11-1.05.2021. а 

победник турнира је Немања Степановић Г42.  

Такмичење у памћењу децимала броја ПИ-где је прво место припало Огњену Рајићу Г34, друго 

место Михајло Влајковић Г34 и треће место Лука Ђуровић Г34. 

Ученици Су имали прилику да учествују у квизовима  и један дан је био посвећен радионици 

ДЕКУПАЖ-а. 

 

  

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Континуирано праћење постигнућа ученика и предузимање адекватних мера за побољшање 

успеха 

 Праћење постигнућа ученика , одвија се континуирано на класификационим периодима. 

Анализа успеха и владања су полазне основе за сагледавање мера подршке и развоја ученика.  

На полугодишту , које је силом прилика, услед епидемијске ситуације и на основу промене 

календара рада, дошло раније него што је то почетком школске године планирано резултати се 

могу видети у Извештају педагога о успеху ученика( на дељеном диску „Gugl Suite“): 

 Укупан број ученика у школи на полугодишту је 333.  

Први разред броји 90 ученика, други 89 ученика, а трећи и четврти разред по 77 ученика.  

53% од свих ученика има позитиван успех, одличних 5%, врлодобрих 24%, добрих 24%, 

довољних 0% (1 ученик). По разредима, први разред има највећи удео позитивних ученика 

36,16%, други разред 27,12%, трећи разред 22,60%  и четврти разред 14,13%.    

Неоцењених ученика је 10%.Н 

Недовољних укупно 37%,  од тога 35.48% у четвртом разреду, 25,81% у трећем разреду, 

21,77% у другом разреду и 16,94% у првом разреду. 

Наставничко веће је за одличан успех и примерно владање похвалило 1 ученика у првом 

разреду, 10 ученика у другом разреду, 3 ученика у трећем разреду и 2 ученика у четвртом 

разреду, што је 5% од укупног броја ученика. Одељенска већа су похвалила у првом разреду за 



страна 26 од 
3 

 

одличан и врлодобар успех 28 ученика, у другом разреду 26 ученика, у трећем разреду 25 

ученика и у четвртом разреду 15 ученика, што је 28% од укупног броја ученика . 

Што се тиче васпитних мера 20% ученика има изречену меру УОС, 13% УОВ, а 2% 

УДШ.  Мере су углавном изречене због неоправданих изостанака. 

 Уочљиво је да 4.разред има лошији успех у односу на 1,2. и 3.разред, по свим 

параметрима који се прате. 

У квалитативној анализи успеха ученика, у образовном и васпитном аспекту, поредећи 

успех ове са успехом у  претходне две школске године  уочава се  блага тенденција побољшања, 

по питању успеха ученика. 

Минимално побољшање за 1% , је у броју ученика који су прво полугодиште завршили 

са позитивним успехом: ове године 53%, док је прошле године то било 52% а претпрошле 36% 

ученика. Број одличних ученика је сличан, пораст броја ученика са врло добрим успехом а и 

даље је највећи број ученика са добрим успехом. Ове вредности говоре о објективности у 

оцењивању у овој школској години. Значајније се смањио број ученика са недовољним успехом 

на 37% овог полугодишта, док је прошле године било 41% а претпрошле 50%. 

Велика пажња се поклања ученицима који имају већих тешкоћа у савладавању градива и 

који на класификационим периодима имају више од 3 или 4 недовољне оцене, где се уочава 

благо смањење. Међутим број ученика са 5 и више недовољних оцена је незнатно виши. Са 9% 

и 6%, сада је 10%. Разлози су у лошијој адаптацији ученика на наставу на даљину, обзиром да је 

то категорија ученика где су радне навике, предзнање, редовност у настави, истрајност у раду 

недовољни. Опширније о постигнућима ученика у Извештају педагога о успеху на 

полугодишту. 

Припреме ученика за матурски испит (садашњи трећи разред) проведене су  учешћем 

наше школе у првом „пилотирању“ државне матуре, учешћем одељења Г32 и Г33 .  

„Пилотирање“ је проведено са циљем тестирања задатака , али је то био и начин да се ученици 

упознају са оним што их очекује на крају школовања. 

Постигнућа ученика на крају наставног дела , школске 2020/2021. Године  су приказана у 

извештају педагога о показатељима успеха ученика. 

На крају наставног дела текуће школске године, Од укупног броја ученика 10% чине 

ученици који су остварили одличан успех ( 40% у другом разреду, 25% у трећем разреду, 22% у 

4.разреду и 13% у 1,разреду).  

Врлодобрих ученика је 29% , највише у 1 разреду, затим у трећем, четвртом инајмање у  

другом разреду.  

Добрих ученика је 47% (скоро половина од укупног броја), Највише у другом а 

најмање у 3.разреду. 

Довољних је 5% од укупног броја ученика. 

Пролазност на нивоу школе је 90%. Средња оцена по разредима је за 1.разред-3,11; други 

разред 3,29; трећи разред-3,33; и четврти разред 3,18. Може се рећи да је средња оцена за 

постигнућа у овој школској години добар(3). 

На поправни испит упућују се 9% ученика, 1% иду на разредни испит, а 2 ученика 

понављају (један  ученик други разред и један ученик 4.разред) 

Број изостанака је велики, на нивоу школе 113,79 оправданих по ученику, 12,02 

неоправданих по ученику , а значајно више су изостајали ученици 3.и 4.разреда. Питање 

изостанака у школској години, у  која се добар део наставе одвијао онлајн , је за посебну 

анализу. 

 

Током априла 2021. стигло је и званично обавештење о постигнућима на пилотирању 

државне матуре. 

   

 

ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ-постигнућа ученика на пилотирању државне матуре 

(Званични допис, упућен од  Тим Пројекта државне матуре) 

 

Поштовани директоре, 



страна 27 од 
3 

 

У овом извештају налазе се подаци о постигнућу ученика Ваше школе оствареном на првом 

пилотирању државне матуре. Циљ извештаја који вам достављамо је увид у структуру 

постигнућа школа на првом пилотирању испита државне матуре а не преглед појединачних 

резултата сваког ученика. Молимо Вас да прочитате Извештај о резултатима првог пилотирања 

државне матуре, који је део повратне информације достављене вашој школи и поделите 

информације са Вашим колегама, наставницима и стручним сарадницима. У поменутом 

извештају можете пронаћи информације о циљу пилотирања, узорку школа и ученика, напомене 

у вези са интерпретацијом резултата, као и резултате пилотирања који се односе на укупан 

узорак тестираних ученика. 

У овом документу издвојени су резултати просечног постигнућа ученика ваше школе који су 

учестовали у првом пилотирању као и просечна постигнућа свих ученика из истог типа школа 

као и Ваша. Информације о постигнућу ученика су раздвојене према предметима које су 

ученици полагали: матерњи језик и књижевност, други обавезни предмет (Математика, 

Биологија или Енглески) и трећи обавезни предмет. Подаци су раздвојени и по одељењима, 

уколико је у Вашој школи тестирано више одељења Постигнућа ученика по предмету приказана 

су у две табеле.  

Свака прва табела (Табеле 1.1, 2.1. и 3.1.) приказује просечно постигнуће ученика изражено у 

процентима решених задатака, раздвојено по одељењима и збирно приказано за целу школу. У 

првом реду табеле, црвеном бојом, приказано је просечно постигнуће свих ученика који су 

решавали задатаке из одговарајућих предмета у типу школе као што је ваша. У наредним 

редовима можете да упоредите податке који се односе на ученике ваше школе и просечни 

резултат, који се односи на све тестиране школе. Поред информација о просечном постигнућу, у 

последњој колони налазе се информације о распону постигнућа, односно о најнижем и 

највишем оствареном постигнућу у одређеном одељењу, односно школи. 

У свакој другој табели (табеле 2.1, 2.2. и 3.2.) приказане су информације о проценту ученика 

који се налазе у одређеној категорији постигнућа. Приказане категорије формиране су на основу 

постигнућа које су остварили сви тестирани ученици из одговарајућег типа школе. Прву 

категорију, веома испод-просечно постигнуће, чини 25% ученика који су најлошије урадили 

тест на нивоу целог узорка ученика из датог типа школе. У табели је приказан проценат ученика 

из ваше школе који се по оствареном резултату налазе у овој групи ученика. На исти начин, 

формиране су и остале категорије које презентују ученике који су остварили постигнућа испод 

просека, изнад просека или 25% ученика који су најбоље урадили тест и тиме постигли веома 

изнадпросечно постигнуће. 

 

Табела 1.1. Приказ постигнућа из матерњег језика и књижевности (у процентима решених 

задатака) 

 Просек Распон (Min) Распон (Max) 

Просек за све средње стручне 
школе 

20 0 67 

Ваша школа 15 0 29 

Одељење 30302 14 0 29 

Одељење 30303 16 7 24 

Табела 1.1. Проценат ученика у односу на категорију постигнућа из матерњег језика и 

књижевности 
 

Веома 
исподпросечно 
постигнуће 

Исподпросечно 
постигнуће 

Изнадпросечно 
постигнуће 

Веома 
изнадпросечно 
постигнуће 

Ваша школа 37 42 16 5 

Одељење 
30302 

47 37 6 10 

Одељење 
30303 

26 48 26 0 
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Табела 2.1. Приказ постигнућа из Математике (у процентима решених задатака) 

 Просек Распон (Min) Распон (Max) 
Просек за све 
средње стручне 
школе 

5 0 72 

Ваша школа 4 0 16 

Одељење 30302 4 0 16 

Одељење 30303 4 0 16 
 

Табела 2.2. Проценат ученика у односу на категорију постигнућа из Математике 

 
Веома 

исподпросечно 

постигнуће 

Исподпросечно 

постигнуће 

Изнадпросечно 

постигнуће 

Веома 

изнадпросечно 

постигнуће 

Ваша школа 29 40 11 20 

Одељење 
30302 

33 28 17 22 

Одељење 
30303 

23 53 6 18 

 

Табела 3.1. Приказ постигнућа из трећег предмета (Грађевински техничар) (у процентима 

решених задатака) 

 Просек Распон (Min) Распон (Max) 

Просек за све средње 
стручне школе 

23 3 60 

Ваша школа 25 8 60 

Одељење 30302 27 10 60 

Одељење 30303 24 8 38 

 

Табела 3.2. Проценат ученика у односу на категорију постигнућа из трећег предмета 

(Грађевински техничар) 
 

Веома 
исподпросечно 
постигнуће 

Исподпросечно 
постигнуће 

Изнадпросечно 
постигнуће 

Веома 
изнадпросечно 
постигнуће 

Ваша школа 21 20 27 32 

Одељење 
30302 

19 19 31 31 

Одељење 
30303 

22 22 23 33 

 

Хвала свим члановима школске матурске комисије, дежурним наставницима и ученицима ваше 

школе на активном учешћу у првом пилотирању државне матуре. 
 

Aприл 2021.       Тим Пројекта државне матуре 

 

Из приложеног се види да смо далеко од тога да можемо бити задовољни резултатима 

постигнућа наших ученика . Резултати не одступају много од просечних резултата за Средње 

стручне школе у овој области. Разлога за то је сигурно много, они ће се анализирати много пута 

у наредном периоду. 

 Допунска и  додатна настава су  одржане  у веома малом броју часова.  

 Просветни саветници су се такође осврнули на реализацију допунске наставе. Констатовано 

је да иако је допунска настава организована, она за поједине предмете и ученике није ефикасна, 

па је потребно размислити о индивидуализацији наставе и облицима пружања подршке у складу 

са васпитно-обазовним потребама ученика. 
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 Мере за побољшање успеха су видљиве и кроз подршку ученицима, а ту су и наведене. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Подстицање и праћење система пружања подршке свим ученицима 

 

Подршка ученицима обухвата низ активности , којима се баве предметни наставници, 

одељенске стрешине, стручни сарадници, директор, Ученички парламент, СТИО али и 

Одељенска већа и Стручна већа за области предмета. 

 Велика пажња се поклања ученицима који имају већих тешкоћа у савладавању градива и који 

на класификационим периодима имају више од 3 или 4 недовољне оцене. Као главни фактори 

неуспеха издвајају се: неразвијене радне навике и изостанак читалачког интересовања. Однос 

наставника и ученика је добар и не појављује се као негативан фактор. 

Слабији успех повезан је и са изостајањем ученика. У појединачним случајевима, разлози за 

велики број изостанака је здравствено стање или болничко лечење. Најчешћи разлози 

изостајања су не укључивање у Гугл учионице или зум часове. Одељењске старешине, заједно 

са педагогом и директором, континуирано предузимају потребне мере: рад са ученицима, 

укључивање родитеља, обраћање одговарајућим установама за пружање помоћи из домена своје 

надлежности и на крају изрицање васпитно дисциплинских мера. 

Покренуте су активности веће подршке одличним и успешним ученицима, како би се 

промовисале вредности од значаја за образовање и успех, кроз Пано Тима за квалитет , где се 

истиче успех ученика у разним областима. 

На почетку школске године, на Педагошком колегијуму и састанцима СТИО, дефинисане су 

мере за подршку и побољшање успеха ученика, које се континуирано прате. То су: 

индивидуализација, рад у пару, групни рад, вршњачка едукација, чешће оцењивање, 

вредновање сваког успеха, сарадња предметних наставника са одељењским старешинама и 

родитељима. За око 10-так ученика, школа је обезбедила таблет-е и интернет везу, као мере 

помоћи ученицима у решавању техничких проблема за праћење наставе на даљину. 

У првом полугодишту, поред образовног, реализован је и васпитни аспект, у складу са 

прописаним циљевима, исходима и кључним компетенцијама за целоживотно учење: подршка 

целовитом  развоју, развијање здравих животних стилова, способност за тимски рад, развијање 

позитивних људских вредности; компетенција за учење, комуникацију, естетска, за одговоран 

однос према друштву, околини и здрављу, дигитална компетенција, предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву. Оформљене су гугл учионице за ЧОС-ове, секције где се са 

ученицима размењује материјал и води комуникација.  

Посебну улогу у подршци ученицима имале су одељенске стрешине, које су биле на 

сталној вези са ученицима , али и са родитељима. Разговори о тешкоћама, проблемима, како да 

се уђе у Гугл учионицу, како  да се пошаље задатак, како да се попуни упитник. Разне проблеме 

су старешине саслушале и помагале, знали су за сваки нестанак струје у граду и прекид 

интернета, здравствене проблеме породице, уже и шире. Одељенске стрешине –све похвале! 

Одељенска већа су подржале спровођење мера за побољшање успеха које дају резултате: 

опунска настава, интензивирање сарадње са родитељима. 

Стручна већа су  сходно специфичностима предмета детаљније дефинисала мере и у ком 

облику ће се примењивати за сваки предмет.   
Стручно веће ахитектонске групе предмета 

На другој седници (на крају првог квалификационог периода) дефинисане су мере за 

побољшање успеха:  

1.Ефикасније коришћење свих опција Гугл учионице  

2.Коришћење Зоом апликације  

Због одлуке о поновној промени модела и поптпуном пеласку на онлајн наставу  на 3. ванредној 

седници урађена је детаљна анализа у циљу унапређења наставног процеса, а имајући у виду 

специфичности сваког наставног предмета.   
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Став наставника овог стручног већа је да је комбинација различитих наставних средстава  

неопходна, да одабир наставног средства треба да буде у функцији што ефикасније реализације 

наставног процеса, што подразумева сагледавање специфичности  предмета, наставне теме и  

наставне јединице и прилагођавање методе рада и наставних средства реализацији конкретне 

наставне јединице. У том смислу било која врста генерализације би била ограничавајућа.  

Праћено је спровођење мера и ефекти мера кроз анализу постигнутог успеха ученика на крају 

првог полугодишта. На седници поводом полугодишта установљено је да усвојене мере дају 

резултате и одлучено да се настави са спровођењем истих мера. 

Уз претходно наведене мере на 4. седници договорено је да се у случају наставка наставе само у 

онлајн форми за предмете који имају графичке вежбе, уместо досадашњих вежби праве мањи 

задаци (цртежи, делови цртежа, детаљи...)  димензионисани тако да ученици  могу да заврше у 

току часа, те да се на сваком часу врши формативно оцењивање. Ово би требало да допринсе 

присуству и активном ангажовању ученика на онлајн часовима, што је у неким случајевима 

евидентирано као проблем. 

 Одељенско веће 1.разреда је одредило ученике  којима треба пружити помоћ, одређени су 

предмети за које им треба помоћ и одређени су ученици који ће пружити помоћ. У наредна три 

недеље праћен је рад и испуњење датих обавеза свих ученика од стране одељенског старешине. 

Број слабих оцена на крају првог полугодишта вишеструко је смањен. Ова активност није имала 

за циљ само помоћ ученицима са опоменама већ и унапређивање и развој социјалног аспекта у 

одељењу.  

 Одељењски старешинапружале су подршку  ученицима у комуникацији са наставницима, 

поштовању рокова израде задатака и редовном праћењу наставе, пружале су подршку 

ученицима који прате наставу по ИОП-у у савладавању тешкоћа током наставе на даљину. 
Стручно веће грађевинске  групе предмета 

Наставници, чланови овог већа, у комбинованом начину рада реализују наставу 

непосредним контактом са ученицима у проценту већем од 60%. Међутим, у условима трајања 

часова од 30 минута, отежано је успешно реализовати планиране наставне садржаје. Нарочито 

ако се на то дода уочен веома слаб рад ученика током недеље онлајн наставе. Ученици немају 

навику читања наставних материјала постављених у Гугл учионице. (Сви чланови већа користе 

Гугл учионице за наставу на даљину).  Мањи број часова током онлајн наставе је реализован 

помоћу Zoom платформе. Искуства наставника са часова који су на тај начин одржани, нису 

охрабрујућа.  

Дискутујући о мерама за побољшање успеха Стручно веће предлаже: 

Упознати родитеље са свим облицима рада и могућностима које њихова деца (не) користе у 

онлајн настави 

Вредновати сваку активност ученика 

Наставне материјале у Гугл учионици растеретити сувишних детаља, приказати суштину, битне 

садржаје, учинити их колико је год могуће занимљивим ученицима 

Давати истраживачке задатке у оквиру теме из предмета где је то реално могуће 

Утицати (преко разредних старешина и родитеља) на већу укљученост у часове реализоване 

помоћу Zoom платформе или Google meet-a 

Кориговати наставне планове, прилагодити их реалним условима рада, у оквиру законских 

могућности 

Стручно веће истиче велико залагање, рад и труд колега који снимају часове својих предмета за 

RTS Planetu:  Снежана Петровић Кузмић два предмета- Статику и отпорност материјала 3 и 

Технологију грађевинских радова, Тања Јоцић Стаматовић – Армирано бетонске конструкције, 

Марко Бошковић – Испитивање материјала и конструкција и Љиљана Михајловић – Механику 

тла и фундирање. Упућивање ученика да, када и колико пута желе, погледају снимљене часове, 

такође је један од начина помоћи за успешније савладавање наставних садржаја. 

Током другог полугодишта настављено је снимање часова за РТЦ Планету. Сачињен је план 

снимања часова стручних предмета. Колегама које су већ радиле на снимању часова и 

наставили то да раде, придружиле су се и Маја Милатовић, Снежана Векић и Милица 

Лазаревић, Драгана Рацић и Андрија Ракочевић 



страна 31 од 
3 

 

Чланови стручног већа ће у другом полугодишту  организовати онлајн наставу кроз непосредан 

контакт са ученицима, преко Zoom платформе и Google мит-а, kao и кроз рад у Google 

учионици. Који од предложених и препоручених начина ће се применити, чланови овог 

стручног већа ће процењивати и  руководећи се трајним мотивом  и тежњом одржања и 

побољшања стандарда рада и квалитета  наставног процеса, како у редовној, тако и у онлајн 

настави, као што су то и до сада радили.  

Стручно већа за област предмета друштвених наука 

Што се тиче мера за побољшање успеха, већа индивидуализација наставе и мотивација ученика 

у раду у онлајн настави, преко Гугл учионица неопходна је како би ученици правовремено били 

оцењени у редовној настави у школи  и постигли бољи успех.  Утисак је да  настава која се 

одвија на даљину, није у потпуности посећена, да су ученици оптерећени градивом из других 

предмета и да у редовној настави не постижу успех какав се очекује, па је потребно, да више 

активности буде усмерено на бољу активност у школској настави, и да се кроз гугл учионице у 

онлајн настави испољи креативност ученика у самосталној/тимској изради презентација. 

    У току другог полугодишта било је предвиђено да се реализује  пројектна настава по 

предметима. Чланови стручног већа су тимски и појединачно у онлајн настави, реализовали 

теме из својих предмета или су се укључивали у међупредметни пројекат о Епидемији куге, 

такође онлајн реализован, односно сарађивали су са колегама из других стручних већа. 

 Изазови и тешкоће у реализацији онлајн наставе као и перманентно усавршавање чланова већа, 

пружају простор и могућност за одржавање стандарда у квалитету извођења наставе и ефеката у 

примени наставних техника и метода дигиталног доба. Ипак и даље незаменљива је улога 

одговорног, мотивисаног и аутономног наставника у индивидуалном и тимском раду, 

непосредно са ученицима. 

Стручно веће за области предмета математике и природних наука 

Акценат је стављан на  спровођење различитих облика и метода рада прилагођених 

комбинованом начину рада, али и томе да је последњих 4 недеље рад био онлајн. 

Диференцирани  приступ настави уз вођење рачуна о предзнању ученика, задатке приближене 

стандардима, индивидуализација наставе, групни рад и рад у пару у условима онлајн наставе.  

У онлајн условима, чланови већа часове су у скоро 100% реализовали коришћењем Зум 

апликације, што се може видети из одговарајуће табеле.   

Мере које се примењују су веома разноврсне и неке  дају брз ефекат( усмено одговарање) а неке 

далеко  спорији (као што је ученички портфолио),  блиц тестови  као и двонивојски задаци на 

писменим проверама.  Приликом састављања задатака већина чланова води рачуна о 

прописаним исходима и стандардима за крај средњег образовања 

Неколико чланова  ради 15 минутне тестове, у зависности од обима наставне теме, ученици у 

оквиру једне наставне теме решавају неколико тестова чији се бодови сабирају и преводе у 

оцену примењујући горе наведену скалу за оцењивање. 

 Током целе школске године акценат је стављан на  спровођење различитих облика и метода 

рада прилагођених комбинованом моделу наставе и томе да је последње 4 недеље првог 

полугодишта рад био онлајн. Диференцирани  приступ настави уз вођење рачуна о предзнању 

ученика, задатке приближене стандардима, индивидуализација наставе, групни рад и рад у пару 

у условима онлајн наставе.  Како је рад и у  другом полугодишту настављен по комбинованом 

моделу чланови овог већа су ОНЛАЈН наставу наставили да реализују у потпуности преко зум и 

мит апликација. што се може видети у електронском дневнику. 

Традиционално и ове године одржана је манифестација Мај месец математике, која је окупила 

велики број ђака. Ове године у изузетно тешким условима кад ученици нису уопште били 

комплетно у школи, организујући активности по генерацијама и сменама Мај месец математике 

показао је да је омиљена активност наших ђака. У манифестацији је током три недеље 

учествовало преко 60 ученика, који су у већ традиционалним дисциплинама показали знање, 

умеће, спретност и жељу за надметањем. 

У оквиру манифестације, одржана је, овај пут Онлајн трибина под насловом “Отићи или 

остати”, на којој су садашњим матурантима о животу и раду у иностранству причали бивши 

ученици наше школе дипл. инг. архитектуре Милан Травар и  Павле Ивковић који је завршио 
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односе са јавношћу на факултету за културу и медије. Поред њих гост трибине била је и дипл. 

инг грађевине  Снежана Векић, један од наставника у четвртој години.  

Више о свему у Извештају Стручног већа за природне науке 

Стручно веће за области предмета српски језик и књижевност и страни језик 

 Поред уобичајених мера за побољшање успеха (вршњачка едукација, примена комбинованог 

облика и метода рада, израда презентација, рад у пару и групни рад у оквиру пројектне наставе, 

квизови и игрокази за утврђивање усвојеног градива (енглески језик), на састанку Стручног 

већа констатовано је да у би комбинованом моделу наставе ученицима требало давати чешће 

краће задатке у Гугл учионици, ради провере знања, чиме би се обезбедио континуитет у 

ученичким активностима. Ученике редовно упућивати  на наставне теме и садржаје из Читанки, 

јер већи део ученика није обезбедио уџбенике који су неопходни за континуирани рад. На 

састанку је договорено да се у току наставног процеса ученици упуте на истраживачке моделе 

наставе у циљу спровођења пројектне наставе у корелацији са другим предметима. 

Предметни наставник Сенка Видаковић у сарадњи са педагогом и другим наставницима у 

оквиру различитих предмета (историја, географија, ликовна култура, веронаука и филозофија, 

као и у корелацији са архитектонском и грађевинском групом предмета) планира да реализује 

пројектну наставу на тему „Стари век“, где би се из различитих углова обрадила култура, 

уметност, обреди, веровања и различити аспекти живота старог века. 

Током другог полугодишта, међу мерама за побољшање успеха наставници су  

примељивали различите облике и методе рада и у комбинованом и у онлајн моделу наставе у 

циљу лакшег савладавања предвиђеног градива и остварености предвиђених циљева и исхода  –

рад у пару и групни рад, вршњачка едукација, укључивање ученика у процес наставе, пројектна 

настава, израда презентација, самовредновање, мотивисање ученика да редовно похађају 

допунску наставу, укључивање ученика у ваннаставне активности, постављање пред ученике 

различитих задатака у складу са њиховим знањем и могућностима (диференцирање), учешће на 

такмичењима и школским приредбама, примена мотивационих поступака у настави 

књижевности и др. 

 Стручно веће се сагласило да је потребно радити на унапређењу дигиталних компетенција као 

и на процесу мотивиције ученика да преузму активнију улогу у процесу наставе на даљину, што 

су и биле неке од мера за побољшање успеха и напредак ученика у образовно-васпитном 

процесу наставе и учења. 

Стручни актив за инклузивно образовање-СТИО 

Током полугодишта,  праћен је рад Стручних већа за области предмета, рад Одељењских већа, 

односно реализација ефеката предложених мера за побољшање успеха ових ученика. У свим 

стручним телима пружана је подршка ученицима у учењу. Најзаступљенија је мера 

индивидуализације рада са ученицима кроз индивидуалне радове или вршњачка едукација као и 

групни радови ученика на тему по избору и у настави у школи и на дигиталним платформама у 

настави на даљину. Одржан је и један родитељски састанак преко ZOOM-a са групом родитеља 

ученика Г41, на тему емотивне подршке и организовања времена у условима пандемије. 

 Током другог полугодишта, Праћењем се закључило да су ученици свих разреда у 

задовољавајућој мери  укључени, прате  наставу, достављају радове. Активност одговара ономе 

кави су били и у школи: ко је био вредан, одговоран-и сада је такав; они који су били 

неодговорнији, нередовни-и сада имају исто понашање.  Истакнут је значајан  ефекат 

укључености, праћења рада ученика од стране родитеља. Предметни наставници, имају редовну 

комуникацију са одељењским старешинама и тако се превазилазе тешкоће ученика у смислу: не 

укључује се, не ради домаће. Ученицима се продужавају рокови, али се истрајава у томе да је 

ово само другачији  начин  наставе и да се од њих очекује да испуне своје обавезе. 

 У погледу оптерећености, ученици су добијали по један домаћи задатак на недељном нивоу. 

Предметни наставници користе Гугл учионицу, размењују садржаје преко имејла, вибер група и 

по потреби у индивидуалној комуникацији са учеником преко имејла, вибера, смс-а да би дали 

додатна појашњења. У одељењима је организован ученик асистент наставнику који је у почетку 

достављао информације за своје одељење. Истовремено, на овај начин су у одељењима 

формирани вршњачки тимови за помоћ у учењу. 
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Подстицање личног, професионалног  социјалног развоја  

 

Наши ученици су успешни на различитим пољима , али ова година оптерећена првом 

реду епидемијом и разним ограничењима која она носи, није пружила могућност да се 

организују такмичења и манифестације које су организоване током претходних година. И поред 

тога,  

Ученик Вељко Кмекић члан Веслачког клуба Партизан је, на Првенству Србије у веслању 

освојио златну медаљу и постао првак наше земље у осмерцу. Раније је Вељко освојио Куп 

Србије. Ови резултати сврставају Вељка међу најталентованије младе спортисте Србије у 

веслању.  

Ученица Голић Бојана Г32  је учествовала  на такмичењу „Први глас Звездаре“ и 

освојила 4 место. 

У организацији колегинеце Наташе Јанковић, 1.10.2020.  у Галерији Стара капетанија у 

Земуну, наставнице ликовног васпитања, одржана је ликовна радионица на којој су учествовали 

и ученици другог разреда наше школе: Злата Каран Г21, Алекса Сомборски Г24, Ивана 

Марковић Г21, Сандра Николић Г23, Катарина Исаиловић Г 23.  

 На почетку школске године , Годишњим планом рада предвиђен  је рад већег броја секција. 

Реализација ових активности у школи, otežana је временском и просторном организацијом 

школе. Преостала је могућност рада секција на даљину .   К 

Колегинице Мирјана Марковић, Снежана Петровић Кузмић и Марија Радисављевић , 

организовале су , уз поштовање свих мера заштите, посету градилишту . Посета је организована 

за ученике трећег разреда, а они  су у групама могли да виде одређену фазу у градњи стамбено- 

пословног објекта  на углу Војвођанске  и Гандијеве улице.  

 Током другог полугодишта број посета градилиштима  и институцијама се повећао, као што 

је Грађевински факултет у Београду, Институт за испитивање материјала, Институт за путеве. 

Ученици другог, трећег и четвртог разреда, предвођени својим предметним наставницима 

колегинице Љ.Михајловић, М.Лазаревић, М.Радисављевић, М.Марковић, С. Петровић Кузмић, 

М.Бошковић, Д. Рацић, С.Векић,  М.Премовић, С.Везмар, Г.Марковић, Т.Јоцић Стаматовић. 

 У прослави школске Славе која је ове године обележена снимањем видео материјала , који су 

припремили наставници и ученици учествовали су ученици: Анђелија Лукић Г11, ученице 

трећег разреда: Нина Ђуришић, Тијана Недић и Ана Вулићевић и Филип Чепић Г41 који су 

говорили пригодне стихове.  

 Побољшање епидемиолошке ситуације, почело је и одржавање различитих спортских 

такмичења: Бранислав Ђурић Г12  освојио је бронзану медаљу на државном такмичењу из 

џудоа, а Андрија Матовић Г22 који је на Европском купу у кик боксу освојио златну медаљу. 

Раније је Вељко Кмекић освојио златну медаљу у осмерцу, иначе члан веслачког клуба 

Партизан. 

Историјско-   геогеафска  секција „Мапа“ организопвала је посету Народном музеју, уз стручно 

вођење професора историје. 

 

Функционисање система подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са 

изузетним способностима 

 

ТИМ СТИО је организовао за  сваки разред посебан састанак преко  ZOOM-a, на коме су 

дефинисани ученици на нивоу сваког разреда, којима је потребан неки вид подршке у учењу 

или понашању. Договорен је начин праћења подршке за ове ученике.  Ради квалитетнијег рада 

са учеником А.Б. Г14, који је по ИОП-2, остварена је сарадња са основном школом и Домом за 

ученика „Алекса Дејовић“, обзиром да је нови ученик и да је ово прва школска година у овој 

школи у примени индивидуалног образовног плана за овог ученика. 

Током полугодишта се наставило са праћењем укључености и рада ученика којима је потребна 

подршка. Донети су предлози и препоруке за подршку, који ће се разматрати на Педагошком 

колегијуму и Наставничком већу, а тичу се организационих и методичких решења у настави. 

Неопходно је  да се и на даље настави овако интензивно и непосредно праћење рада и 

напредовања ученика.  
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Готово сви наставници, су пронашли времена да са ученицима разговарају и промовишу здраве 

стилове живота, везано за садржаје и теме које се обрађују  или као одељенске стрешине на 

ЧОС-овима , права детета, заштите човекове околине, заштите здравља. 

У условима какви су били током овог полугодишта , све  активности , које подразумевају 

окупљање  ученика и неку заједничку активност, из разлога безбедности остављени су за друго 

полугодиште, у нади да ће се до тада ситуација нормализовати. 

Посете Факултетима и високошколским установама, већ и због њиховог начина рада није 

долазио у обзир. 

Састанцима овог Тима су поред чланова актива, присуствовале и одељењске старешине 

свих одељења одређеног разреда. Теме су биле: Техничка опремљеност ученика,  Мере подршке 

ученицима у учењу, Праћење комбинованог модела наставе и постигнућа ученика, Проблеми у 

учењу, Оцењивање ученика, Праћење напредовања ученика који су се определили да у 

потпуности прате наставу на даљину, Индивидуални план подршке ученицима који су били 

неоцењени на крају првог полугодишта, Изостанци ученика и васпитни проблеми.  

Такође је договарано да се континуирано прати напредовање ученика који су на 

одељењским већима дефинисани за неки вид подршке и да се редовно остварује међусобна 

сарадња и сарадња са родитељима. У 2. разреду се посебна пажња посвећује кроз мере 

индивидуализације и подршке за ученицу И.Ш. из одељења Г22, која је дуго на болничком 

лечењу. 

 Редовне теме  састанака су биле Праћење укључености и рада ученика у наставу на даљину и 

Пружање помоћи и подршке. 

Праћењем се закључило да су ученици свих разреда у задовољавајућој мери  укључени, прате  

наставу, достављају радове. 

Акценат се на самом  почетку ставио  на редовну укљученост ученика. Направљен је 

увид у којој мери су ученицима доступни дигитални алати. Осим занемарљивог броја ученика, 

огромна већина има одговарајући мобилни телефон или рачунар и редован приступ интернету, 

па нема озбиљнијих проблема за одржавање контакта са ученицима. Поменуто је пар ученика 

који имају тешкоће разног типа, о којима је детаљније разговарано на састанцима са 

одељењским старешинама. 

 У текућој школској години, у школи се остварује ИОП-1 за два ученика трећег разреда и 

ИОП-2 за два ученика, један у 1.разреду а други у другом разреду. 

 Опширније о свему у Извештају о раду овог тима. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС 

 

Успостављање добрих међуљудских односа 

 

Школа доследно  поштује норме којима је регулисано понашање и одговорност свих у школи. 

Школска година редовно започиње упознавањем и подсећањем на важне Правилнике: 

 

ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање 

"Службени гласник РС", бр. 46 од 26. јуна 2019, 104 од 31. јула 2020. 

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 104/2020 од 31.7.2020. године, а ступио 

је на снагу 8.8.2020. 

 Тим за заштиту ученика се постарао да се сви наставници и ученици упознају са Изменама и 

допунама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање. 

Ова школска година је започела у епидемијским условима, па су од изузетне важности и акти 

којима је уређена област заштите од ризика и заразних болести: 
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-ИЗМЕНА И ДОПУНА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ 

ОКОЛИНИ 

-ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 

- ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести, објављен је У „Службеном гласнику РС“, број 94 од 3.7.2020. године  

 Међуљудски односи и сарадња међу наставним особљем, али наставним  и ненаставним 

особљем је на високом нивоу.  

Не постоје директни показатељи којим се може измерити овај сегмент живота у школи, али 

сарадња међу наставницима се одвија свакодневно у школи и ван ње. Комуникација везана за 

организацију наставе, реализацију наставних садржаја , дељење материјала, контакти са 

институцијама и предузећима. Сарадња одељенских старешина са предметним наставницима, 

везано за проблеме или потешкоће сваког појединог ученика је свакодневна, па чак и ван радног 

времена. Сваки старешина, али и предметни наставник је упућен у ситуације које одређеном 

ученику представљају потешкоће у раду у школи , али и у породичним приликама, наравно уз 

потпуну заштиту података о личности.  

 Посебно треба истаћи сарадњу одељенских старешина са родитељима: свакодневни контакти 

, обавештавање о изостајању и разлозима изостајања, али и пружање подршке у животним 

ситуацијама које и те како утичу и на наше ученике.  

 

  Функционисање система заштите од насиља 

 

ИЗ Извештаја тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривање: 

 Прилагођавање новој средини новопридошлих ученика (прваци), подразумева 

упознавање са правилима понашања , правима и одговорностима. На почетку школске године 

ученици су, на часовима одељенског старешине, упознати са правилима понашања, а на 

родитељским састанцима са правилима понашања и санкцијама, које следе услед непоштовања 

правила, упознати су и родитељи. 

У току октобра месеца на часовима одељењског старешине  у  свим одељењима су на 

тему превенције насиља, са акцентом на превенцији дигиталног насиља реализована  два 

тематска часа: на првом часу приказана је презентација о електронском насиљу; на другом часу 

приказан је филм „Посматрачи“, после чега је разговарано са ученицима. Материјал за 

реализацију припремила је кординатор тима, а у носиоци реализације су координатори 

одељењских већа и ОС.  

 У оквиру школске платформе направљен је сајт Тима за заштиту. Сајт ј намењен ученицима, 

родитељима,  наставницима и школском особљу. Циљ је упознавање са тематиком везаном за  

насиље и дискриминацију, процедурама и законском регулативом, задацима и радом овог Тима. 

Сајт може послужити као помоћ у реализацији различитих активности  из домена превенције 

насиља и промоцији школе као безбедне средине. Сајт је креирала координатор Тима.  

Четири  наставника, чланови тима: Б.Чорбић Радуловић, Б.Цвијовић, Ј.Плавшић и 

педагог Дејана дајесковић Тимић, 4 ученика-оспособљавање за вршњачки тим (по један ученик 

из сваког разреда учествовали су на едукацији на тему „ Безбедоносна култура у свету 

младих“ у организацији ЗВКОВ. Обука је реализована онлајн, за ученике у току новембра, а 

наставнике у  току децембра месеца.  

 На жалост, поред превентивних , Тим је радио и на пет случајева насиља различитог нивоа. 4 

случаја су 1. и 2.нивоа насиља, у неким случајевима социјално и емоционално , у неким и 

физичко насиље. Пети случај насиља је 3.нивоа и електронско,  социјално, емоционално - 

повреда забране. У овом случају бавештен је МУП Звездара; обавештена Школска управа.  

Ученици активно учествују  у планирању и реализацији превентивних активности.  Акција „Чеп 

за хендикеп“се непрекидно изводи са циљем развијање свести  о  хуманости и помоћи другим 

људима. 

Циљ је да се овакве и сличне акције наставе, а по залагању и преданости коју су ученици 

показали и у припреми и у организацији претходних година  говоре у прилог томе да идеја има, 

а тренутна ситуација и измењен модел наставе праве не мала ограничења за реализацију многих 

акција. Више о свему налази се у Извештају Тима за заштиту . 

https://www.neobilten.com/pravilnik-o-preventivnim-merama-za-bezbedan-i-zdrav-rad-za-sprecavanje-pojave-i-sirenja-epidemije-zarazne-bolesti/
https://www.neobilten.com/objavljen-sluzbeni-glasnik-rs-broj-94-od-3-7-2020-godine/
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 Током другог полугодишта, Тим се бавио превентивним активностима, формирање 

сајта  и информисање о националној Платформи за превенцију насиља у школама. Сајт је 

намењен ученицима, родитељима,  наставницима и школском особљу. Циљ је упознавање са 

тематиком везаном за  насиље и дискриминацију, процедурама и законском регулативом, 

задацима и радом овог Тима. Сајт може послужити као помоћ у реализацији различитих 

активности  из домена превенције насиља и промоцији школе као безбедне средине. Сајт је 

креирала координатор Тима.  

 Координатор је почетком априла месеца информисала чланове Тима о националној 

платформи за превенцију насиља у школама „Чувам те“ https://www.cuvamte.gov.rs/ . Платформа 

је оцењена као веома корисна. 

У току другог полугодишта евидентиран је један случај физичког насиља другог 

степена.  

Одељењске старешине воде евиденцију свог рада у својим педагошким свескама.  

Сви случајеви су евидентирани у формуларима предвиђеним за то. Документација се 

чува код педагога школе. 

Чланови Тима су завршили обуке на сајту „Чувам те“.  

1. „Породично насиље“ – циљ - стицање знања и вештине које ће помоћи да 

се препознају знаци породичног насиља, али и да  се помогне ученику који га трпи. 

2.  "Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" –циљ -стицање 

 знања и вештина које ће помоћи у  савладавању стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању. 

Обуке је завршило и више наставника школе.  

 У другом полугодишту Тим наставља да ради на превенцији насиља различитим 

активностима са жељом да се покрену сви ресурси како би се повећала свест ученика о 

неопходном активном реаговању сваког појединца у заустављању насиља, као и мотивисаност и 

ангажовање у различитим активностима које промовишу ненасилно понашање са циљем 

стварања  позитивне атмосфере за  рад и живот у школи, подстицајне за развој стабилне и 

одговорне личности. 

  

Подршка и промоција резултата ученика и наствника 

 

У циљу промоције успеха сваког појединца , групе или одељења, Тим за квалитет је 

поставио пано у улазном холу, где је истакнута слика ученика генерације , претходне генерације 

матураната. Други пано је ту да би се истакао сваки успех ученика на спортском , школском и 

културном нивоу. 

 Ученици последње генерације матураната , уписали су различите факултете и више школе:   

9 ученика је уписало грађевински факултет, 9ученика је уписало ВССШ, по један ученик 

Ветеринарски факултет, Шумарски факултет и Вишу пословну школу. 

  Школа има  Правилник о похваљивању и награђивању ученика. Ученици се похваљују од 

стране НВ, ОВ, похвале се читају кроз Књигу обавештења.  

 Бројне активности, као што су спортски турнири, приредбе, предавања, трибине и дружења , 

ове године су изостали. То је нешто што ученицима недостаје, као и прилика да буду добри у 

спорту, у акцијама … 

 Током другог полугодишта кренула су и спортска такмичења, као и акције. 

Наставничко веће  похвалило је ученика за спортске резултате. 

Талентовани млади спортисти су ученици наше школе: Бранислав Ђурић Г12  освојио је 

бронзану медаљу на државном такмичењу из џудоа, а Андрија Матовић Г22 који је на 

Европском купу у кик боксу освојио златну медаљу. Раније је Вељко Кмекић освојио златну 

медаљу у осмерцу, иначе члан веслачког клуба Партизан.  

Наставничко веће је похвалило и одличне ученике: 

 

Одлични ученици 1.разред – укупно четири и то: 

Александар Јаблановић Г11 

Анђелија Лукић Г11 

https://www.cuvamte.gov.rs/
https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12370
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Катарина Јанчић Г12 

Невена Филиповић Г12 

 

Одлични ученици 2.разред – укупно 13 и то: 

Дарко Веселић Г21  

Злата Каран Г21 

Марија Лазић Г21  

Тијана Дробњак  Г22  

Вања Радојковић  Г22  

Вељко Урошевић Г22  

Катарина Исаиловић  Г23  

Гаврило Лилић Г23  

Матеја Матић Г23  

Сандра Николић Г23  

Милица Јовановић Г24  

Александра Петровић Г24  

Ива Сечкар Г24  

 

Одлични ученици 3.разред – укупно осам и то: 

Кристијан Јанковић Г32 

Тијана Недић Г32 

Тијана Стевић Г33 

Јелена Глигорић Г33 

Нађа Бујак Г33 

Огњен Рајић Г34 

Тијана Микић Г34 

Тамара Миловановић Г34 

 

Одлични ученици 4.разред-укупно 7 и то: 

Анђела Адамовић Г41 

Милица Давидовић Г41 

Немања Степановић Г42 

Милош Симоновић Г42 

Милан Ристић Г42 

Никола Негић Г42 

Милица Лазић Г43 

Наставничко веће је прогласило ученика, Немању Степановића Г42, за ученика 

генерације. Ученик  Бора Радовановић Г44 проглашен је за „Најжежељевца“ а ученик Филип 

Чепић за“најспортисту“ генерације. 

Поводом Дана школе, 14.марта , у име ученика, наставника и стручних сарадника , Сенка 

Видаковић, професор српског језика и књижевности , обратила се текстом и видео материјалом 

који је постављен на сајту школе.  

 На иницијативу директора школе,  Наташа Живковић професор српског језика и 

књижевности, главна уредница школског часописа „Грађевинар“ уз помоћ сарадника 

Приредила је 4.број „Грађевинара“. Сарадни у изради часописа су били: Ј.Грубић, С.Векић, 

С.Видаковић, Б.Чорбић Радуловић, Д.Драгичевић, А.Расулић, Д.Дајесковић Тимић, Ј.Плавшић, 

Б.Цвијовић, С.Везмар, А.Ракочевић, Г.Марковић, Н.Јанковић и С.Радивојевић.  

Чланови редакције су били и ученици од првог до четвртог разредаТијана Стевић Г33 

Катарина Јанчић Г12, Радоје Недић Г12, Александар Јаблановић Г11, Вељко Урошевић Г 

22,  

Милица Лазић Г 43, Тамара Стевановић Г42, Драган Ничетин Г43, Злата Каран Г21,  

Катарина Исаиловић Г23, Вања Радојковић  Г22, Сандра Николић Г23Филип Чепић Г41, 

Анђелија Лукић Г11, Ива Ћулибрк Г 11 
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Још једна  хумана акција је проведена у нашој школи. Прикупљена је помоћ за Сергеја 

Милићевића, ученика ОШ“јеленаЋетковић“, који болује од тешке болести, а средства су 

потребна за наставак лечења. Акција је проведена међу наставницима и ученицима. 

 Данашњи свет информација и комуникација незамислив је без сајта, фејсбук и инстаграм 

профила. Све важне , нове информације , али и успомене, на сајт школе поставља Гордана 

Марковић, професор грађевинске групе предмета , а фејсбук и инстаграм профиле уређује и 

ажурира Сања Радивојевић професор енглеског језика. 

 

Подстицање и развијање сарадње на свим нивоима 

 

Циљ рада Ученичког парламента је подстицање и мотивисање ученика за активно и 

слободно укључивање у рад школе. 

Изабрана су два пунолетна ученика, представника за Школски одбор:  

Јована Јоксимовић  Г41  

Бора Радовановић Г44.  

Изабрани су представници парламента у Стручне активе и Школске тимове: 

-Стручни актив за развојно планирање: Милош симоновић Г42 

-Школски тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања: 

1.разр. Војин Банић Г11 

2.разр. Злата Каран Г21 

3.разр. Страхиња Граовац Г33 

4.разр. Стефан Ракуљ Г43 

-Школски тим за самовредновање: Милан Рашић Г42 

-Школски тим за обезбеђивање квалитета и развој школе: Богдан Станковић Г43 

Ученици изразили жељу, да ако епидемиолошка ситуација и одлуке Министарства 

просвете дозволе, да се организују екскурзије ученика.  

На дргој седници , УП је вредновао комбиновани модел наставе. Након дискусије, 

парламент је закључио да је начин организације наставе добар, да су мере заштите здравља на 

тај начин у највећој могућој мери испоштоване. Већински сматрају да је час од 30 минута 

недовољан за озбиљно савладавање градива. Задовољни су начином и обимом захтева у настави 

оне недеље када су на даљину. Обзиром да се очекује да школа пређе на затворени дигитални 

систем, сматрају да ће тада бити већа уједначеност рада наставника у организационом смислу: 

неко шаље позив за зум унапред, неко непосредно пред час, неко тражи укључене камере, неко 

не.  
У другом полугодишту, на састанку Ученичког парламента, 18.03.2021. Педагог је организовала 

гостовање бившег ученика Ђорђа Мишине. Он је сада на завршној години студија на ФДУ. Теме на које 

су ученици разговарали са својим „старијим колегом“ су: бити продуктиван, активан, организован под 

условима смањених активности и контаката;  зашто је корисно читати књижевна дела и зашто је корисно 

бити образован. вођена је садржајна дискусија, остварен је однос повезаности, блискости, искрености.  
Члановима УП је  представљена  платформа Министарства просвете „Чувам те“, која је 

намењена превенцији насиља. 

Једина ствар због које жале је што су изостале спортске активности и екскурзије ученика, 

због поштовања мера заштите здравља услед епидемије вируса ковид 19. Значајно је да су се у 

рад Парламента повремено укључивали и ученици који нису чланови али су били 

заинтересовани или су учесници активности. 

Наш бивши ученик, Ђорђе Јањић, студент четврте године основних академских студија 

Грађевинарства, модула Путеви , железнице и аеродроми, остварио је изузетан успех у 

досадашњем школовању, због чега је награђен поводом прославе Дана Грађевинског факултета.  

О овеме нас је обавестио Декан Факултета проф. Др Владан Кузмановић, званичним 

дописом у којем наглашава да су поред рада и залагања на Факултету, од пресудног значаја 

била и темељна знања која је стекао похађајући нашу школу. 

  На ЗУМ конференцији која је реализована у два наврата десетак матураната наше школе 

разговарало је са бившим ученицима Миланом Траваром, дипл.инг.арх, који живи и ради у 
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Шпанији  и Павлом Ивковићем, дипл.политикологом, који је живео на Малти а сада ради у 

Србији на РТС-у о томе како се у страној земљи тражи посао, шта треба да садржи биографија, 

као и о начину конкурисања, па све до начина рада и услова живота. Своја искуства поделила је 

и Снежана Векић, проф.и члан Тима, која је радила у Русији. 

Школа је остварила сарадњу са више Фирми и институција у циљу професионалног и 

социјалног развоја наших ученика. Ту су фирме које су омогућиле присуство наших ученика на 

градилиштима у циљу непосредног увида у процес припреме и изградње објеката  и развијања 

стручних компетенција ученика.  

Лабораторија за Геотехничка испитивања на Грађевинском факултету 

Асфалтна база“Београд пут“ у Кијеву 

„Novkol“ d.o.o. 
„Ras inzenjering niskogradnja d.o.o.“ 

„EX-ING B&P“ 

As commerce stan 

Институт за путеве 

Boskovic ADS D.O.O. 

INGRAD,  Jagodina 

EX-ING 

Штампање часописа ГРАЂЕВИНАР“ одлично је урадила: 

Штампарија: ФОТО КНЕЗ, Краља Петра 1, 28а, Калуђерица 

 

Стварање школе као центра иновација и васпитно-образовне изузетности 

 

Школа се укључила у пројекат: Безбедоносна култура, у организацији Завода за 

вредновање квалитета рада установе и асоцијације Дуга. Четири ученика из парламента су 

током месеца новембра активно учествовали на онлајн едукацији. У питању су следећи 

ученици/це: Милица Денчић  Г12, Младен Будимиров Г11, Катарина Исаиловић Г23, Енис 

Бибић Г32. Током месеца децембра, едукацију су прошли наставници: Биљана Чорбић 

Радуловић, Бранка Цвијовић, Јасна Плавшић и Дејана Дајесковић Тимић. Циљ ове едукације је 

унапређивање безбедоносне климе и оснаживање вршњачких тимова у школама. У другом 

полугодишту, реализоваће се заједничке радионице ученика и наставника који су учествовали 

на едукацији. Опширније о раду Ученичког парламента у Извештају о раду Ученичког 

парламента. 

Савет родитеља се састајао два пута , на првој конститутивној седници у Школи, а 

наредне седнице су одржане електонским путем. За успех ученика, значајна је и сарадња школе 

са родитељима. Одељењске старешине имају континуирану сарадњу.Родитељски састанци се 

одржавају преко ZOOM апликације. Савет родитеља школе је имао 2 седнице током првог 

полугодишта, на којима је увек било добро присуство родитеља  где се радило у доброј 

атмосфери. 

Одлуком ПРОЈЕКТНОГ ТИМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, одабрано је 92 школе за прво ,,пилотирање“ државне матуре, a 

међу њима и наша школа.  Овим пројектом је обухваћен садашњи III разред, изабрана су 

одељења Г32 и Г33, а циљ је био да се провери квалитет испитних задатака. Планира се још 

један овакав пројекат за мај 2021.год., а затим и проба државне матуре у марту 2022.год.  

Представници Министарства просвете, науке и технолошког  развоја, Завода за унапређивање 

образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Пројекта 

државне матуре надгледали су квалитет спровођења, чиме су осигуравали  регуларност: 

проверавали да ли су праћена сва упутства за спровођење полагања испита током пилотирања, а 

наша школа је добила похвале за успешну организацију и испоштоване све протоколе. Више о 

овој теми у извештају Секретара матурске комисије, Снежане Векић. 

Четири наставника наше школе, Гордана Марковић, Снежана Петровић Кузмић, Марија 

Радисављевић и Славица Везмар су чланови Радне групе која ради на припреми Државне 

матуре.  
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Након проведеног првог „пилотирња“  наведене колегинице су учествовале на прегледању 

задатака из стручног дела испита. Колегиница Наташа Живковић и колега Владимир Николић 

учесвовали су у прегледању задатака из српског језика и књижевности,  а колегиница Весна 

Раџић и Драгана Драгићевић су прегледале задатке из математике. 

На састанцима стручних већа предмета из којих је проведено „пилотирање“ извршена је 

размена мишљења о начину провођења и врсти и обиму задатака, као и колико су ти задаци за 

наше ученике „тешки“, како су састављени. 

 Током другог полугодишта, 15.05.2021. године у нашој школи је одржано Градско такмичење 

из историје. 

 15.03.2021. године наша школа је потписала Уговор о пословно техничкој сарадњи са  

Универзитетом „ УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“ из Београда. Циљ овог Уговора је развој и 

унапређење  квалитета стручне сарадње двеју образовних институција .  

 Наша школа остварује сарадњу  и са Грађевинским Факултетом у Београду, Високом 

грађевинско - геодетском школом у Београду и бројним другим образовним  и другим 

институцијама  
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 

И        

                                              МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе 

 
Организација рада Школе је уређена Правилником. 

У складу са Уредбом Владе Републике Србије о каталогу радних места запослених у јавним службама и другим 

организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 81/17) директор Школе,  дана  20.02.2018. године донео је :  

П Р А В И Л Н И К  о организацији и систематизацији послова у Грађевинској техничкој 

школи"БРАНКО ЖЕЖЕЉ" 

Школа је организована као јединствена радна целина са седиштем у Београду, ул. Хајдук Станкова бр. 2. 

Настава се изводи у одељењима, а из појединих предмета по групама, у складу са важећим планом и 

програмом наставе и учења, према утврђеном распореду часова.  

Број одељења појединих разреда у Школи је променљив и зависи од броја уписаних ученика.  

На почетку сваке школске године утврђује се број извршилаца у настави и број ваннаставног особља зависно 

од броја ученика, броја одељења,  група и величине Школе, у складу са Законом и  Правилником о критеријумима 

и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања. Директор  

руководи радом Школе и  заступа и представља Школу.  

Наставно особље обавља наставу и друге облике образовно-васпитаног рада.  

Наставно особље чине наставник, наставник-одељенски старешина, наставник-руководилац стручног већа, 

наставник -координатор одељенских већа, наставник-руководилац ванредних ученика, организатор практичне 

наставе. 

Наставник за свој рад одговара директору. 

Стручни сарадници обављају стручне послове на унапређивању образовно-васпитног рада у Школи. 

Стручни сарадници су  педагог и библиотекар школе. 

Стручни сарадник за свој рад одговара директору. 

Правне послове обавља секретар Школе.  

Финансијско-рачуноводствене послове у Школи обавља финан-сијско-рачуноводствени аналитичар. 

Домар обавља послове одржавања објекта и друге ситне поправке.  

Радник на одржавању хигијене-спремачица обавља послове одржавања хигијене у просторијама Школе и 

дворишту Школе. 

Техничар одржавања информационих  система и технологија/рачунарске опремe. 

Специјализоване службе: Сарадник за послове заштите, безбедности и здравља на раду  

Сарадник за јавне набавке  

 

28.08.2020. Директор именује председнике, координаторе и чланове Тимова и Актива  

 

Стручни актив за развојно планирање 

Чланови Стручног актива за развојно планирање су: 

1.Славица Везмар, наставник грађевинске групе предмета; 
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3. Наташа Живковић, наставник српског језика и књижевности; 

4.Тања Вујић, наставник филозофије; 

5.Војислава Ћирић, наставник грађевинске групе предмета; 

6.Саша Радисављевић, наставник физичког васпитања; 

7. Милица Лазаревић, наставник грађевинске групе предмета 

8.Јасна Плавшић, библиотекар; 

9. Љубомир Стојановски, представник јединице локалне самоуправе; 

10.Милош Симеоновић, ученик одељења Г 42, представник Ученичког парламента; 

11. Миленко Степановић, представник Савета родитеља из одељења Г42; 

Председник стручног актива је Славица Везмар. 
 

Стручни актив за развој школског програма 

Чланови Стручног актива за развој школског програма су: 

1. Александар Расулић, наставник математике 

2. Иван Миљаковић, наставник грађевинске групе предмета; 

3. Љиљана Михајловић, наставник архитектонске групе предмета; 

4. Мирјана Марковић Јевтић, наставник грађевинске групе предмета; 

5. Јасна Плавшић, библиотекар 

Председник стручног актива је Александар Расулић. 
 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

1. Јасна Грубић, наставник архитектонске групе предмета; 

2. Биљана Чорбић Радуловић, наставник архитектонске групе предмета, координатор 

одељењских 

већа првог разреда; 

3. Бранка Цвијовић, наставник архитектонске групе предмета, координатор одељењских већа 

првог 

разреда; 

4. Драгана Драгичевић, наставник математике, координатор одељењских већа другог разреда; 

5. Сенка Видаковић, наставник српског језика и књижевности, координатор одељењских већа 

трећег 

разреда; 

6. Јасна Плавшић, библиотекар; 

7. Дејана Дајесковић Тимић, педагог; 

8. Александар Ракићевић, директор; 

9. Борис Бановић, представник јединице локалне самоуправе; 

10. Миленко Степановић, представник Савета родитеља из одељења Г42; 

11. Ивана Павличевић, представник МУП Звездара; 

12. Војин Банић, ученик одељења Г 11, представник ученичког парламента; 

13.Злата Каран, ученица одељења Г 21,представник ученичког парламента; 

14. Страхиња Граовац, ученик одељења Г33, представник ученичког парламента; 

15. Стефан Ракуљ, ученик одељења Г 43, представник ученичког парламента; 

Координатор Тима за заштиту је Јасна Грубић__ 
 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

1. Маја Милатовић, наставник грађевинске групе предмета; 

2. Биљана Чорбић Радуловић, наставник архитектонске групе предмета; 

3. Ненад Стевановић, наставник социологије; 

4. Владимир Николић, наставник српског језика и књижевности; 

5. Олгица Митровић, наставник хемије; 

6. Дејана Дајесковић Тимић, педагог; 

7. Александар Ракићевић, директор школе; 

8. Александар Ђуричић, представник јединице локалне самоуправе; 

9. Богдан Станковић, ученик одељења Г 43, представник ученичког парламента; 
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10. Ана Андровић, представник савета родитеља из одељења Г34; 

Координатор тима је Маја Милатовић. 
 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

1.Тања Јоцић Стаматовић, наставник грађевинске групе предмета; 

2.Снежана Тасић Костић, наставник архитектонске групе предмета; 

3. Снежана Векић, наставник грађевинске групе предмета; 

4. Ана Фодора, наставник биологије 

5. Ивана Мирановић, наставник енглеског језика; 

6. Љиљана Влајковић, наставник географије; 

7. Биљана Николић, наставник математике; 

8. Дејан Ђорђевић, представник Савета родитеља из одељења Г44. 

Координатор тима је Тања Јоцић Стаматовић. 

 

Тим за професионални развој 

1. Александар Расулић, наставник математике; 

2. Марко Бошковић, наставник грађевинске групе предмета; 

3. Петар Нешић, наставник историје; 

4. Милица Премовић, наставник грађевинске групе предмета; 

5. Дејана Дајесковић Тимић, педагог; 

6. Јелена Јевђић, представник Савета родитеља из одељења Г21 

Координатор тима је Александар Расулић. 

 

Тим за самовредновање 

Чланови тима за самовредновање за школску 2020/2021. годину (које је именовао директор) су: 

1. Драгана Рацић, наставник грађевинске групе предмета; 

2. Тереза Ракић, наставник физике; 

3. Снежана Станисављевић, наставник физичког васпитања; 

4. Андрија Ракочевић, наставник архитектонске групе предмета; 

5. Сања Радивојевић, наставник енглеског језика; 

6. Марија Радисављевић, наставник грађевинске групе предмета 

7.Љупче Јанчевски, представник јединице локалне самоуправе; 

8. Милан Рашић,ученик одељења Г 42, представник Ученичког парламента; 

9. Тамара Живановић, представник Савета родитеља из одељења Г11. 

Координатор тима је Драгана Рацић. 

 

Стручни тим за инклузивно образовање-СТИО 

Дејана Дајесковић Тимић-координатор 

Биљана Чорбић Радуловић 

Бранка Цвијовић 

Драгана Драгићевић 

Сенка Видаковић 

Директор школе 

 

Тим за управљање пројектима 

Чланови тима управљање пројектима за школску 2020/2021. годину (које је именовао директор) 

су: 

1. Сенка Видаковић, наставник српског језика и књижевности; 

2. Тања Јоцић Стаматовић, наставник грађевинске групе предмета; 

3. Ивана Мирановић, наставник енглеског језика; 

4. Миливоје Арамуш, представник јединице локалне самоуправе. 

Координатор тима је Сенка Видаковић. 

О раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања већ је било речи (ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА:ЕТОС) 
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Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе ће наставити са процесом праћења и 

унапређивања метода рада, сада у комбинованом моделу наставе, као фактора школског успеха/ 

неуспеха. Циљ тима је да се докаже да савремене методе рада утичу на успех ученика. Начин на 

који ће се спровести анктивности ће, пре свега, бити кроз анкете за ученике и анкете за 

наставнике . Неопходна је сарадња са Тимом за самовреновање, јер је проблематика којом ћемо 

се бавити повезана са активностима овог тима. 

Новонастале околности изазване пандемијом, прелазак на онлајн наставу у потпуности у 

периоду од 30.11.- 18.12., као и измена Календара образовно- васпитног рада за средње школе 

су утицали на реализацију планираних активност тима, па је спровођење анкета одложено за 

фебруар/ март.  

Тим је иницирао и реализовао постављање  информационог  паноа, постављен у улазном 

ходнику школе, са идејом да се на табли нађу информације о најбољим постигнућима ученика у 

оквиру наставних и ваннаставних активности. Тим сматра да је то од значаја за стимулисање 

ученика и наставника за будући рад и постизање што бољих резултата.  

 Тим за квалитет, као једну од мера унапређивања наставе, која је усмерена на остваривање 

исхода и компетенција, педагог предлаже Пројектну наставу, на нивоу свих Стручних већа за 

области предмета, као и у оквиру активности Тима за међупредметне компетенције и Тима за 

пројекте. Педагог је дала приказ теоријске основе пројектне наставе и проследила литературу 

председницима Стручних већа, коју су они проследити својим члановима, у којој је предложен 

начин организовања, начин праћења и вредновања у овом облику рада у настави. Литература, 

као и сви ученички пројекти су постављени у Гугл учионици Педагог- сарадња са 

наставницима. Опширније у извештају овог Тима. 

Тим за самовредновање у школској 2020/2021. Годин, Годишњим планом рада школе за 

процес самовредновања су опредељене области квалитета рада установе:  

 2) Настава и учење  

 3) Постигнућа ученика 

 4) Подршка ученицима. 

Рад Тима за самовредновање у првом полугодишту се одвијао у две фазе. 

Прва фаза је припремна и она је остварена кроз прикупљање подзаконских аката, правилника и 

других материјала који би могли да дају јасна и недвосмислена упутства за непосредан рад на 

самовредновању.  

У току првог полугодишта су одржана два састанка Тима за самовредновање. На првом 

састанку је опредељен програм активности за текућу школску годину, а на другом састанку 

усвојен је акциони план. Чланови тима усагласили су се око плана активности, као и начина 

анкетирања наставника, ученика и родитеља. Сваки од чланова тима ће спровсти  анкет у 

оквиру свог Стручног већа у другом полугодишту. У другом полугодишту ће се, такође, 

спровести и анкетирање ученика и родитеља. 

Стручни тим за инклузивно образовање-СТИО побринуо се да се чланови  

Одељењских већа, пре првог тромесечја упознају са „Правилником о о ближим упутствима за 

утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање Службени 

гласник Бр.74/2018. од 13.10.2018. „ Договорено је да се континуирано прати напредовање 

ученика који су на одељењским већима дефинисани за неки вид подршке и да се редовно 

остварује међусобна сарадња и сарадња са родитељима. План подршке је садржао: сарадња са 

родитељима-континуирано информисање о напредовању; укључивање ученика у вршњачки тим 

или одређивање рада у паровима, индивидуални захтеви, дељење захтева на кораке, додатна 

допунска настав, тј, индивидуални рад наставника са одређним ученицима; диференцирање 

задатака по нивоима. Већ је било речи о раду овог Тима , а Извештај о његовом раду је 

постављен и на дељеном диску.  

Тим за управљање пројектима је констатовао да тренутна епидемиолошка ситуација у земљи 

не дозвољава извођење пројеката, па је изнет предлог за реализацију пројектне наставе која би 

обухватала наставне садржаје више предмета, када то буде могуће извести.  

  О раду свих Тимова и Актива у извештајима који су постављени на дељеном диску. 

На крају школске године директор је на Наставничком већу 25.06.2021. год је провео Анкету  о 

самовредновању свог рада , коју су обрадили чланови Тима за развој квалитета. 
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 Анализа анкете показује да :  

Начин на који директор планира образовно –васпитни процес,  начин на који се стара да 

извештавање буде благовремено и квалитетзно, те да са стручним сарадницима ради на 

унапређивању квалитета наставе у школи, наставници оцењују  у проценту од 99% анкетираних 

са оценом 3,48 (ураспоно од 1,00-4,00) 

Мере које директор предузима са циљем  бољих образовних и васпитних постигнућа  

оцењују са 3,51, а мере за пружање подршке ученицима у учењу , развијању социјалних 

вештина  и ваннаставним активностима наствници оцењују са 3,46. 99% наставника сматра да је 

ово потпуно тачно или у већој мери тачно. 

Да директор промовише добре резултате ученика наставници оцењују са 3,65. 

Да директор има разумевања за личне проблеме наставника и да се са поштовањем и 

уважавањем односи према наставницима , они оцењују са 3,48 у 99% анкетираних.  

Једна од две тврдње које имају нешто нижу оцену  јесте да,  директор похваљује 

наставнике када су обавезе и активности обављене квалитетно и на време. 2,94 при томе једна 

четвртина настаника мисли да је та тврдња у мањој мери тачна , док ¾ анкетираних мисли да је 

та тврдња у главном тачна или потпуно тачна.  

Организација и руковођење школом, организовање стручног усавршавања запослених, 

промовисае школе,  обезбеђивање материјално-техничких услова за рад оцењени су са оценама 

3,29-3,75 од готово свих наставника. 

Још једна тврдња има нешто нижу оцену, а то је да се директор стара да наставници буду 

равномерно оптерећени, наставници оцењују са 3,00 при чему и о овој тврдњи ¼ анкетираних 

мисли да је тврдња у мањој мери тачна. 

Што се тиче тврдње да захтеве које директор поставља у раду доживљавам као превелике,  

тврдња је оцењена са 2,29. 60% наставника оцењује да ова тврдња није тачна или је у мањој 

мери тачна, док 40% наставника мисли да је ова тврдња тачна или у већој мери тачна. 

 

Можемо закључити да наставници високо оцењују рад директора, али да сматрају да расподела 

обавеза треба да  буде уједначенија и да буду похваљени за свој рад. 

 

 

У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада 

Праћење образовно-васпитног рада и реализације наставе током првог полугодишта, од 

стране директора и педагога,  остваривало се у складу са  Правилником о вредновању 

квалитета рада установе Службени гласник, Просветни гласник, Број 14, 02.08.2018. као и 

у складу Стручним упутством Министарства просвете које се односи на организацију рада у 

комбинованој и настави на даљину, као начина рада у условима пандемије COVID 19. Такође и 

у складу са Глобалним планом и двонедељним Оперативним плановима посета часова за сваки 

месец.  

Годишњим планом праћења наставе, предвиђена је непосредна посета часова код сва 43 

наставника.Током првог полугодишта реализована је посета часова код свих наставника кроз 

Гугл учионице. О запажањима са праћења наставе, води се евиденција, користи се протокол за 

посматрање часова, којим се прати ниво остваривања дефинисаних стандарда квалитета рада.  

Код приправника стручних предмета, Милице Лазаревић, посећен је час и дате сугестије 

приправнику и ментору за унапређење рада. 

На основу запажања о праћењу наставе, закључује се да настава задовољава добар ниво 

квалитета у погледу компетенција наставника за организовање и руковођење часом. Такође и у 

погледу уважавања и подршке ученицима у постизању успеха. Нешто нижи ниво квалитета је у 

погледу дидактичко методичке разраде, индивидуализацији, диференцијацији наставног 

садржаја и реализовања активности наставника које код ученика развијају: начин учења, 

употребу и примену знања, развој вредносних ставова, умења, вештина. Поготово у односу на 

потребу адаптирања на нови начин рада - наставе на даљину, путем дигиталних апликација, као 

наставног средства. 

Опширније у Извештају о праћењу наставе. 
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У мају месецу у школи је била Просветна инспекција СЕКРЕТЕРИЈАТА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, Градске управе града Београда. Надзор је извршен 

06.05.2021 године, о чему је састављен Записник који је достављен школи и са њим су упознати 

сви запослени. 

 У поступку провере навода који су садржани у Контролној листи-редње школе број КЛ од 

003-02/01, утврђено је да је Школа пословала у незнатном степену ризика (94%). 

 11.05.2021. године  просветни саветници: Драган Фуилиповић, Јсмина Николић и Гордана 

Чукурановић  пружили су стручну помоћ нашој школи за рад у отежаним условима.  

 Састављен је извештај о пружању стручне помоћи са којим су упознати сви запослени. 

 Просветни саветници су дали препоруке за даљи рад, на основу којих су педагог и директор 

направили План за унапређивање рада, који ће се примењивати од наредне школске године. 

 

Лидерско деловање директора омогућава развој школе 

 

У току ове школске године, поред свих отежавајућих околности услед епидемије вируса 

Covid 19, било је добрих разлога да директор и наставници у јавности представе нашу школу: 

радове на реновирању школе, примени мера заштите, „пилотирању „ Државне матуре. 

 Директор и колегиница архитекта Б. Чорбић Радуловић у тексту у Политици говорили су о 

новој фасади и реновирању крова школе. 

 Директор школе је у интервјуу за „Tv Nova S“ изнео своје мишљење о спровођењу Матуре за 

време епидемије Covid 19. 

 У вечерњим новостима, директор је дао изјаву о Пројекту пилотирања Државне матуре. 

 За РТС, директор је дао изјаву о образовним профилима и потребама привреде за исте. 

 За Блиц , о начину и организацији наставе за време епидемије Covid 19, по комбинованом 

моделу , директор је дао изјаву. 

 Током дугог полугодишта директор је гоствао на TV KCN , a у емисији је било речи о нашој 

школи,  образовању у условима епидемије, ржавној матури и осталим темама везаним за 

образовање. 

 

Управљање ресурсима 

 

Људски ресурси 

Са циљем подизања квалитета наставе и побољшања успеха ученика, у измењеним 

околностима рада комбиноване и наставе на даљину, током првог полугодишта, планиране су и 

реализоване активности стручних тела и стручно усавршавање наставника. Сви наставници су 

учествовали на семинару Гуглов пакет G Suite, и на тај начин је школа прешла на затворени и 

безбедан дигитални систем рада.  

Школа се укључила у пројекат: Безбедоносна култура, у организацији Завода за 

вредновање квалитета рада установе и асоцијације Дуга. Четири ученика из парламента су 

током месеца новембра активно учествовали на онлајн едукацији. У питању су следећи 

ученици/це: Милица Денчић  Г12, Младен Будимиров Г11, Катарина Исаиловић Г23, Енис 

Бибић Г32. Током месеца децембра, едукацију су прошли наставници: Биљана Чорбић 

Радуловић, Бранка Цвијовић, Јасна Плавшић и Дејана Дајесковић Тимић. Циљ ове едукације је 

унапређивање безбедоносне климе и оснаживање вршњачких тимова у школама. У другом 

полугодишту, реализоваће се заједничке радионице ученика и наставника који су учествовали 

на едукацији.  

Наставници су се усавршавали и током другог полугодишта. Велики број наставника је 

прошао обуку на платформи „Чувам те“.  „Породично насиље“ – циљ - стицање 

знања и вештине које ће помоћи да се препознају знаци породичног насиља, али и да  се 

помогне ученику који га трпи. 

 "Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" –циљ -стицање 

 знања и вештина које ће помоћи у  савладавању стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању. 

https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12370
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Сви наставници су учествовали у обавезној обуци Дигитална учионица , а одређни број 

наставника је прошао и кроз семинар који се одвијао у школи 30.06.2021.  
Јавни говор – технике излагачке писмености. Наставници су прошли и обуке које нису  

акредитовани семинари али ће им свакако послужити у професионалном раду  ARHICAD (Стручно веће 

грађевинске и ахитектонске групе предмета). Колегинице које раде на Пројекту државне матуре, 

С.Петровић Кузмић, Г.Марковић, М.Радисављевић прошле су обуке на прављењу, бодовању и 

оцењивању и прегледању тестова.  

Материјални ресурси 

На школској згради и у школском простору извршени су следећи радови:  

-реновиран кров на школи 

-измењени су олуци 

-Урађена нова фасада (делимично) 

-измењен и хоблован паркет у школској сали 

-појачана расвета у сали 

-постављена су два нова рефлектора у школском дворишту 

-појачан интернет даљинским оптичким интернетом 

-тренутно се реновирају оба кабинета за примену рачунара 

-реновира се просторија за помоћно техничко особље 

-кречи се ходник испред зборнице 

Током другог полугодишта  реновирани су кабинети 29,40,41. 

 

ЗАКЉУЧАК: 

 Школска 2020/2021 година, другачија од свих осталих до сада, започела је са први пут 

примењеним комбинованим моделом наставе.  

Сви плански документи су израђени у складу са том чињеницом и све планиране 

активности су прво садржале мере превенције, а после тога садржај и ток. Планирање је урађено 

квалитетно, а праћење планираних активности тече устаљеним током кроз извештаје свих 

Органа школе. Мали проблем представља прикупљање информација због отежане 

комуникације и великог броја обавеза. 

Унапређивањем у области дигиталних компетенција и комуникација , прикупљање 

информација је постало организованије и доступније свима заинтересованима. Коришћење 

„Gugl suite“ платформе и дељених дискова, учинило је све Извештаје и информације доступне 

свима. 

У области настава и учење можемо да будемо задовољни а и поносни на рад у 

претходном периоду. Наставници су максимално искористили своја знања, вештине и стечене 

компетенције , организовали наставу на даљину користећи врло квалитетне и разноврсне 

садржаје. Највећи проблем у овој области јесте  мотивација ученика. Како ученика у недељи 

наставе на даљину привући пред екран компјутера, како обезбедити да буду присутан за време 

тог часа?. Оно што је добро, добар део ученика се укључује у рад и током часова, али они који 

то не раде (њихов број такође није мали) имаће проблем да до краја школске године са оценама. 

Од велике важности је и укључивање родитеља, као некога ко ће такође пратити рад свог детета 

и његову активност током наставе на даљину. Разумљиво је да су родитељи одсутни , раде , али 

то није оправдање за незаинтересованост према раду детета и извршавању његових обавеза. 

Најтеже је у четвртом разреду, где је одређен број деце су и сами запослени, где тај бунт 

адолесцената највише долази до изражаја, где и реч родитеља нема толики утицај. Резултати то 

показују. Надамо се да ће се у другом полугодишту то ипак променити, у циљу побољшања 

успеха. 

Друго полугодиште је такође протекло једним делом у онлајн настави и другим делом у 

комбинованом моделу. Наставници су пружили максимум својих могућности да искористе сва 

своја знања и вештине , како би ученике мотивисали за рад  и испуњавање захтева који су пред 

њих постављени. Захтеви су били одмерени , прилагођени условима и могућностима наставника 

и ученика. Током другог полугодишта наставници су осмислили пројектне задатке и пројектну 

наставу, која је пружила могућност за рад у паровима, групни рад и разноврстан појединачни 

рад. 
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У области постигнућа ученика, резултати на полугодишту, у поређењу са резултатима 

на полугодишту претходних година, праћено кроз табеларне извештаје показују да није дошло 

до драстичних одступања (средње оцене по предметима) у односу на претходне године. Код 

неких предмета је дошло и до побољшања. То се пре свега односи на успех друге и треће 

године. На жалост  оно што је већ истакнута, нешто видљивији пад у резултатима је у четвртом 

разреду. Стручна већа ће донети мере којима ће, надамо се , тај успех побољшати. 

Крај школске године доноси и побољшање успеха. Ученици се активирају и испуњавају 

обавезе . Посматрано кроз оцене, сви разреди су остварили добар успех. 47% ученика завршило 

је са добрим успехом. Анализе показују да није дошло до значајног одступања у успеху 

посматрано по предметима и у поређењу са претходним годинама.  

У области подршке ученицима се ради добро. Сви наставници, на челу са Тимом СТИО 

сарађују и улажу напоре како би идентификовали ученици којима је потребна одређена врста 

подршке. Значајну улогу су у целом овом систему имале одељенске старешине, које су у сталној 

комуникацији са ученицима, родитељима и колегама. Још једном похвала за њихов труд и рад.  

Посебна пажња је посвећена ученицима који наставу похађају по ИОП-у.  Наставници 

припремају посебне садржаје и задатке прилагођене могућностима тих ученика. 

Сви наставници су уложили велики труд и пружили подршку ученицима који су имали 

здравствене или породичне проблеме. Наравно треба  истаћи и подршку ученицима који 

наставу прате по ИОП-у. Они су такође успешно завршили школску годину. 

Поштовање свих правилника , посебно оног који се односи на заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања је приоритет. Ове године то је и Правилник који се 

односи на примене мера за спречавање ширења епидемије заразне болести.  

Тимови су радили према могућностима , уважавајући пре свега мере превенције и 

заштите. 

Наставници су  се додатно усавршавали у облати коришћења ИКТ-а, али и унапређењу 

васпитних вештина и заштите од насиља.  

Сарадња школе се одвијала са Центром за социјални рад, Општином Звездара, 

Прихватилиштем за децу Београда, Заједницом која учи, Домом здравља, Школском управом 

Београд . 

Оно чега није било ,односно није било довољно је сарадња са другим установама, привредним и 

непривредним организацијама, за шта је још једном крива епидемија вируса Covid 19. 

 Последње тромесечје, ублажавање  епидемиолошких мера  и повратак у школске клупе, 

омогућио је и да ученици посете и градилишта, Институт за путеве, Грађевински факултет , 

Музеј… 

 Јасно је да се школа заувек променила , а какве облике наставе ћемо примењивати показаће 

већ наредна школска година.  

 

  

 

 

 

 

 

У Беодрагу, 05.07.2021.    Председник Стручног Актива за развојно планирање  

 

            Славица Везмар 
 

 

 

 

4.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 
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У Годишњем плану рада за школску 2020/2021. годину Грађевинске техничке школе „Бранко 
Жежељ” je наведено да су чланови Стручног актива за развој школског програма (у даљем тексту: актив 
за РШП): 

 

1. Александар Расулић, наставник математике; 
2. Иван Миљаковић, наставник грађевинске групе предмета; 
3. Љиљана Михајловић, наставник архитектонске предмета; 
4. Мирјана Марковић Јевтић, наставник грађевинске групе предмета; 
5. Владимир Николић, наставник српског језика и књижевности; 
6. Јасна Плавшић, стручни сарадник (библиотекар школе). 

 
Председник актива за РШП је Александар Расулић. 

 
Рад актива за РШП оствариван је у посебним условима јер је због проглашене пандемије заразне 

болести Ковид-19 (први заражени је регистрован 6. марта 2020. године) Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја прописало комбиновани модел наставе у средњим школама. 

Према том моделу одељења су организована по групама, а настава се одвијала тако да једне 
недеље ученици 1. и 3. разреда имају наставу у школским просторијама, док ученици 2. и 4. разреда те 
недеље имају наставу на даљину.Следеће недеље ученици 2. и 4. разреда имају наставу у школским 
просторијама, док ученици 1. и 3. разреда те недеље имају наставу на даљину. 

Због погоршања епидемиолошке сизације, прво полугодиште је завршено у петак, 18. децембра 
2020. године, а последње две недеље је остварена искључиво настава на даљину (од 7. децембра до 18. 
децембра). 

У тим условима све активности су се одвијале углавном коришћењем софтвера за видео 
конференције (углавном платформа Zoom). 

 
Важно је напоменути да је генерација која је ове године завршила четврти разред и тиме завршила 

средње образовање и васпитање, била последња генерација образовног профила Грађевински 
техничар за нискоградњу. 

 
Ове школске године је први пут организована настава за трећи разред из предмета који су уведени 

у оквиру (за нашу школу новог) образовног профила Грађевински техничар. 
У оквиру нових изборних предмета, настава је организована за три предмета (два опште 

образовна и један стручни). 

 
У току другог полугодишта Министарство је обавестило школу да је одобрен упис једног одељења 

новог образовног профила Архитектонски техничар. 

 
У односу на важеће правне акте, постоји једно нејасно стање које је последица измена Закона о 

средњем образовању и васпитању. 

Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању је објављен 24. маја 

2021. године, а ступио је на снагу 1. јуна 2021. године и њиме је прописано да: 

„Закључно са школском 2022/2023. годином у школи се полаже матурски испит за ученике који 
завршавају средње образовање и васпитање у четворогодишњем трајању, у складу са законом. [...] 
Почев од школске 2023/2024. године у школи се полажу стручна, уметничка и општа матура, у складу 
са законом.” 

 
Ова измена ставља ван снаге одређене чланове двају правилника о државној матури. 

 
Правилник о Програму опште и уметничке матуре је објављен 26. децембра 2017. године и ступио 

је на снагу 3. јануара 2018. године и њиме је (било) прописано да: 

„Ученици који заврше четворогодишње опште средње образовање и васпитање и средње 
уметничко образовање и васпитање полагаће општу и уметничку матуру по програму који је утврђен 
овим правилником почев од школске 2020/2021. године.”. 

 
Правилник о Програму стручне матуре и завршног испита је објављен 18. јануара 2018. године и 

ступио је на снагу 26. јануара 2018. године и њиме је (било) прописано да: 
„Ученици који заврше четворогодишње средње стручно образовање и васпитање полагаће 

стручну матуру по програму који је утврђен овим правилником почев од школске 2020/2021. године 
[...]”. 
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Другим речима, тим правилницима је било прописано да ће државна матура заменити матурски 
испит почевши од школске 2020/2021. године. 

Сада је то стављено ван снаге, јер је нови термин за државну матуру школска 2023/2024. година. 
 

С друге стране, образовни профил Грађевински техничар је уведен двама правилницима који су 
објављени 7. јуна 2018. године и који се примењују од школске 2018/2019. године. 

Другим речима, образовни профил Грађевински техничар је конституисан у складу са 
правилницима о програму државне матуре, па је у оквиру плана и програма наставе и учења била 
предвиђена државна матура. 

Зато не постоје прописи којима се дефинише матурски испит за овај образовни профил и то је 
проблем који захтева да се школа обрати Министарству ради разјашњења ове нејасне ситуације, јер је 
потребно дати недвосмислена и прецизна упутства ученицима који ће похађати четврти разред у 
школској 2021/2022. години. 

 
С обзиром на нове образовне профиле, а у складу са Законом о средњем образовању: 

„Школски програм се доноси на основу плана и програма наставе и учења, односно програма 
одређених облика стручног образовања, а узимајући у обзир развојни план школе, у складу са Законом и 
овим законом. [...] 

Школа, у складу са Законом, доноси школски програм, по правилу, на четири године и објављује га 
најкасније два месеца пре почетка школске године у којој ће почети његова примена. Поједини делови 
школског програма иновирају се и надограђују у току његовог остваривања.”. 

 
Зато је потребно формирати комисију која ће израдити нови школски програм, на основу нових 

образовних профила и одговарајућих планова и програма наставе и учења. 

 

У складу са Законом о уџбеницима: 

„Школа из Каталога уџбеника бира уџбеник за сваки предмет у сваком разреду, о чему обавештава 
Савет родитеља. 

Одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за 
области предмета, [...] 

У свим одељењима истог разреда исте школе, за исти предмет по правилу се користи исти уџбеник 
једног издавача. [...] 

Избор уџбеника се врши за период од четири школске године. [...] 

За школску годину у којој се први пут примењује нови програм наставе и учења, уџбеници се бирају 
на период од једне школске године. [...] 

Списак изабраних уџбеника, заједно са образложеним предлогом, школа чува у папирној и 
електронској форми, у складу са законом.”. 

 
На основу разговора са члановима стручних већа за области предмета дошло се до закључка да 

ће њихов предлог за избор уџбеника бити изнесен у августу, на једној од седница наставничког већа, јер 
је потребно додатно време да се детаљније испитају карактеристике појединих уџбеника из Каталога 
уџбеника (тј. из скупа одобрених уџбеника). 

 

Београд, 

5. јул 2021. године 

Председник актива 
Александар 
Расулић 
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5.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 
 

Извештај о раду Тима за самовредновање у току првог полугодишта 

школске 2020/2021. године 

 

На основу чл. 2. Закона о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: 

Закон) „Образовање и васпитање остварује се уз поштовање општих принципа образовања и 

васпитања, остваривањем циљева и стандарда образовања и васпитања”. 

На основу чл. 3. Закона „Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике 

и одрасле... квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање” (Принципи образовања и 

васпитања). 

На основу чл. 4. Закона „Циљеви образовања и васпитања јесу... стицање квалитетних знања, 

вештина и ставова” (Циљеви образовања и васпитања). 

На основу чл. 5. Закона „ Стандарди образовања и васпитања обухватају:1) опште и посебне 

стандарде знања, вештина и вредносних ставова ученика и одраслих (у даљем тексту: општи и 

посебни стандарди постигнућа);... 5) стандарде квалитета рада установе” (Општи исходи 

образовања и васпитања). 

На основу чл. 48. Закона 

„Ради осигурања квалитета рада у установи се вреднују остваривање циљева и стандарда 

постигнућа, програма образовања и васпитања, развојног плана и задовољства ученика и 

родитеља, односно старатеља деце и ученика. 

Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање. 

Самовредновањем установа оцењује: квалитет програма образовања и васпитања и његово 

остваривање, све облике и начин остваривања образовно-васпитног рада, стручно усавршавање 

и професионални развој, услове у којима се остварује образовање и васпитање, задовољство 

ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика. 

У самовредновању учествују стручни органи, савет родитеља, ученички парламент, директор и 

орган управљања установе. 

Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима вредновања, а сваке четврте 

или пете године - у целини. 

Извештај о самовредновању квалитета рада установе подноси директор васпитно-образовном, 

наставничком, односно педагошком већу, савету родитеља и органу управљања.” 

 

На основу чл. 62. Закона „директор... 13) образује стручна тела и тимове”, па је у 

Годишњем плану рада за 2020/2021. школску годину Грађевинске техничке школе „Бранко 

Жежељ” наведено да су чланови Тима за самовредновање: 

Чланови тима за самовредновање за школску 2020/2021. годину (које је именовао директор) су: 

1. Драгана Рацић, наставник грађевинске групе предмета; 

2. Тереза Младеновић, наставник физике; 

3. Андрија Ракочевић, наставник архитектонске групе предмета; 

4. Сања Радивојевић, наставник енглеског језика; 

5. Марија Радисављевић, наставник грађевинске групе предмета; 

6. Снежана Станисављевић, наставник физичког васпитања; 

7.Љупче Јаневски, представник јединице локалне самоуправе; 

8. Милан Рашић,ученик одељења Г 42, представник Ученичког парламента; 

9. Тамара Живановић, представник Савета родитеља из одељења Г11. 

 

Координатор тима је Драгана Рацић. 
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На основу чл. 48. Закона „Органе и тела установе, поступке праћења остваривања програма 

образовања и васпитања, других облика образовно-васпитног рада и услова рада, основе и 

мерила за самовредновање и вредновање, садржину и начин објављивања резултата 

самовредновања и вредновања квалитета рада установе, по прибављеном мишљењу надлежног 

савета, прописује министар”, што представља законски оквир који одређује методологију рада 

Тима за самовредновање. 

 

У школској 2020/2021. години Годишњим планом рада школе за процес самовредновања су 

опредељене области квалитета рада установе:  

 

 2) Настава и учење  

 4) Подршка ученицима  

 5) Етос. 
Рад Тима за самовредновање у првом полугодишту се одвијао у две фазе. 

Прва фаза је припремна и она је остварена кроз прикупљање подзаконских аката, 

правилника и других материјала који би могли да дају јасна и недвосмислена упутства за 

непосредан рад на самовредновању.  

Основни документи су: 

1) Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, 

број 88 од 29. септембра 2017. год., број 27 од 6. априла 2018. год. - др. закони, број 10 од 15. 

фебруара 2019. год.); 

2) Правилник о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник Републике Србије”, 

број 9 од 5. фебруара 2012. год.); 

3) Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник Републике Србије”, 

број 14 од 2. августа 2018. год.); 

4) Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Министарство просвете и спорта 

Републике Србије, Београд, 2005; 

5) Водич за самовредновање за установе у средњем образовању, Министарство просвете и науке 

РС, Министарство економије и регионалног развоја РС, Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, Београд, 2011. 

Важно је нагласити чињеницу да је нови правилник о стандардима квалитета рада установе 

ступио на снагу 9. августа 2019. године и да се од претходног правилника разликује у броју 

области, броју показатеља као и у дефиницијама појединих показатеља. 

У међувремену су објављени нови прописи: 

1) Правилник о вредновању квалитета рада установе („Службени гласник Републике Србије”, 

број 10 од 15. фебруара 2019. год.). 

Нови правилник о вредновању квалитета рада установе је ступио на снагу 23. фебруара 2019. 

године, а примењује се почев од школске 2019/2020. године. 

На основу чл. 2 Правилника о вредновању квалитета рада установа (у даљем тексту: Правилник) 

„Вредновање квалитета рада установе представља процену квалитета рада установе” (Појам 

вредновања квалитета рада установе). 

На основу чл. 3 Правилника „Вредновање квалитета рада установа врши се на основу стандарда 

квалитета рада установе” (Основи за вредновање квалитета рада установе). 

На основу чл. 5 Правилника „ Самовредновање квалитета рада установе (у даљем тексту: 

самовредновање) је процена квалитета рада коју спроводи установа на основу стандарда 

квалитета рада установе” (Појам самовредновања квалитета рада установе). 

У другој фази је усвојен акциони план свих активности везаних за процес 

самовредновања, у складу са наведеним прописима. 

 

У току првог полугодишта су одржана два састанка (28.09. и 19.11.2020.)  Тима за 

самовредновање. На првом састанку је опредељен програм активности за текућу школску 

годину, а на другом састанку усвојен је акциони план. Чланови тима усагласили су се око плана 

активности, као и начина анкетирања наставника, ученика и родитеља. Сваки од чланова тима ће 
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спровсти  анкет у оквиру свог Стручног већа у другом полугодишту. У другом полугодишту ће 

се, такође, спровести и анкетирање ученика и родитеља. 

 

Београд,                                                                                          координатор тима:  

17. јануар  2021. године                                                                     Драгана Рацић 

 

Рад Тима за самовредновање у другом полугодишту 

2020/2021 

 

Чланови тима анкете су спроводили и обрађивали у електронкском облику ради лакше 

комуникације приликом рада по Комбинованом моделу наставе. У току другог полугодишта 

одржана су три састанка преко Зум платформе.  

 

Области које су вредноване у другом полугодишту су: 

 

2) Настава и учење  

 4) Подршка ученицима  

 5) Етос. 
 

Област која је по плану спроведена у другом полугодишту је област 2 НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ. На основу Приручника за самовредновање и вредновање рада школе (2005) 

област 2 обухвата 4 подручја за вредновање квалитета: 
2.1. Планирање и припрема 

                   2.2. Наставни процес 

2.3. Учење 

2.4. Праћење вредновања ученика 

За праћење самовредновања користе се четири нивоа остварености и они су исказани на скали од 

1 до 4, при чему 4 означава највиши ниво остварености. 

 

Ниво 4 означава да је у потпуности остварен стандард и представља вредност аритметичке 

средине мере присутности показатеља од 3,5 до 4,0. 

Ниво 3 означава да је стандард остварен у већој мери и представља вредност аритметичке 

средине мере присутности показатеља од 2,5 до 3,5. 

Ниво 2 означава да је стандард остварен у мањој мери и представља вредност аритметичке 

средине мере присутности показатеља од 1,5 до 2,5. 

Ниво 1 означава да стандард није остварен и представља вредност аритметичке средине мере 

присутности показатеља од 1,0 до 1,5. [...]” (Мерила за вредновање). 

 На основу четири упитника за наставника којима се одређује ниво остварености сва 

четири стандарда добијени су следећи резултати: 

 

2.1. Подручје вредновања: ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ 

 

 
    Показатељ 

Тврдња Важно Присутно 
Ниво 

присутности 

 

 

 

 

 

 

 

1.Чланови веће сарађују при планирању  3,9 3,0 3 

2. Moји планови су усмерени на постизање 

прописаних циљева и задатака 
3,3 3,7 4 

3. У  наставним плановима временски је усклађена 

обрада тема заједничких у више предмета 
 

2,8 
 

3,5 
4 

4. Моји плановима су прилагођени различитим 

облицима рада у функцији ефикасног стицања 

знања и различитих вештина ученика 

 
3,1 

3,4 3 
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2.1.1. 

Планирање 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Моји плановима су прилагођене  различите 

методе рада у функцији ефикасног стицања знања 

и различитих вештина ученика 
3,2 3,5 4 

6. Моји планови садрже различита места извођења 

наставе у функцији остваривања циљева и задатака 
2,7 3,1 3 

7. Моје припреме за реализацију часа имају јасну 

структуру 
3,6 3,5 4 

8.На основу  неостварених планираних задатака, 

утврђених анализа провера резулата рада, правим 

краткорочне корекције 

3,2 3,5 4 

        
 

 

2.1.2. 

Припремање 

9. Моје припреме за реалнизацију часа имају јасну 

структуру  
3,4 3,3 3 

10. За припремање користим стручну литературу 3,4 3,3 3 

11. За припремање користим интернет и друге 

изворе 
3,9 3,3 3 

12. Добре припреме размењујем са колегама 3,4 3,1 3 

13.При припремању узимам у обзир разлику 

ученика у напредовању, знању и искуству 
3,1 3,4 3 

14.Припремам задатке различите тежине 3,4 3,4 3 

15.Пре обраде новог проверавам колико су 

ученици савладали претходно градиво 
3,7 3,3 3 

16. Планирам активирање ученика ради 

коришћења њиховог предзнања 
3,3 3,3 3 

17. Планирам коришћење наставних средстава 3,4 3,4 3 

18. Планирам одговарајуће моделе, препрате и 

приручна средсвтва 
3,4 3,0 3 

19. Осмишљавам и прегледам огледне вежбе 2,9 3,4 3 

20. Поштујем дидатктичко-методичка упутстава и 

интрукције дате у наставном пограму  
3,3 3,4 3 

21. Израђујем наставне материјале потребне за час 

у сарадњи за ученика 
2,5 3,0 3 

22. По реализованим часовима бележим запажања 

и допуне и користим у следећим предавањима 
2,1 3,7 4 

 
Ниво присутност показатеља 2.1.1. Планирање у проску је 3,40. Овај резултат одговара нивоу 3. Ниво 3 

карактерише више јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе 

и пожељно их је отклањати. 
 
Ниво присутности  показатеља 2.1.2. Припремање у проску је 3,31. Овај резултат одговара нивоу 3. Ниво 

3 карактерише више јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада 

школе и пожељно их је отклањати. 
 

Аритметичка средина нивоа присутности свих показатеља стандарда 2.1. је 3,36 . Одатле 

закључујемо да је стандард  2.1. присутан у већој мери  (ниво 3). Ниво 3 карактерише више јаких него 

слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их је отклањати. 
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2.2. Подручје вредновања: НАСТАВНИ ПРОЦЕСИ 

 

 
Показатељ 

Тврдња Важно Присутно 
Ниво 

присутности 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 

Комуникација и 

сарадња 

1.Настојим да се јасно и правилно 

изражавам на часу. 
4 3,9 4 

2.Проверавам да ли су ученици исправно 

разумели питања и упутства. 
4 3,9 4 

3.Охрабрујем ученике да износе своја 

мишљења и запажања. 
3,9 4 4 

4.Омогућавам ученику да размисли после 

постављеног питања/задатка. 
3,9 4 4 

5.Сваком ученику се обраћам са 

уважавањем. 
3,9 3,9 4 

6.Водим рачуна да ученици пажљиво 

слушају једни друге. 
3,9 3,6 4 

7.Подстићем солидарност и одговорност у 

групном раду. 
3,8 3,6 4 

8.Подстичем ученике да заједнички траже 

нова решења задатака. 
3,9 3,5 4 

 

 

 

 

2.2.2. 

Рационалност и 

организација 
 

 

9. Примењујем разлићите облике, методе и 

технике рада у зависности од садржаја и 

циљева часа. 

3,5 3,5 4 

10.Користим расположиви простор и 

окружење у складу са садржајима и 

задацима. 

3,3 3,5 4 

11.На часу остварујем све фазе према 

плану. 
3,4 3,3 3 

12.Динамику рада прилагођавам 

могућностима ученика. 
3,9 3,8 4 

13.Употребљавам расположива наставна 

средства и материјале. 
3,5 3,4 3 

14.Током часа резимирам обрађено градиво. 3,8 3,8 4 

15.Задатке за рад одређујем у складу са 

могућностима ученика. 
3,9 3,8 4 

16.Процењујем рационалност и 

организацију наставног процеса и на основу 

уочених резултата коригујем начин рада и 

садржаја часа. 

3,8 3,4 3 

 17.Применом разноврсних метода и облика 

рада подстичем радозналост и 

интересовање ученика. 

 

3,8 3,5 4 

 

2.2.3  Подстицање 

ученика 
 

 

 

18.Настојим да примери које дајем буду 

занимљиви и повезани са искуством 

ученика. 

3,8 3,6 4 

19.Задаци које дајем су изазовни за ученике 

и траже примену наученог. 
3,6 3,5 4 

20.Прецизним упутствима усмеравам рад 

ученика. 
3,9 3,6 4 

21.Дајем подршку ученицима да самостално 3,8 3,9 4 
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решавају задатке. 

22.Упућујем ученике у истраживачки рад. 3,6 3,4 3 

23.Подстичем ученике да постављају 

питања и дискутују. 
3,8 3,9 4 

24.Посвећујем потребну пажњу ученицима 

који спорије напредују. 
3,9 3,5 4 

25.Похвалама мотивишем ученике. 3,9 3,9 4 

 

 

 

 

2.2.4. Корелација 

и примена знања 

26.Препоручујем ученицима да користе 

додатне изворе информација 

(часописе,стручне књиге, интернет...) 

3,8 3,8 4 

27.Подстичем ученике да при учењу новог 

садржаја користе знања и вештине стечене 

у другим областима. 

3,9 3,9 4 

28.Подстичем ученике да примене научено 

у свакодневном животу. 
3,9 3,6 4 

29.Заједно са ученицима правим програме 

за поједине ваннаставне активности на 

основу њихових интересовања. 

3,6 3,6 4 

30.Упознајем ученике са могућностима и 

начином коришћења школске опреме, 

интернета и литературе кроз ваннаставне и 

ваншколске активности. 

3,6 3,6 4 

 

Ниво присутности  показатеља 2.2.1.  Комуникација и сарадња је у просеку 3,8. Овај 

резултат одговара нивоу 4. Информације, упутства и питања наставника су добро осмишљена, 

прецизно формулисана и недвосмислена. Ученици се охрабрују да слободно износе своја 

мишљења и запажања. Повратна информација наставника ученицима је подстицајна за њихов 

даљи рад. Дијалог између ученика и наставника, као и ученика међусобно одвија се уз узајамно 

уважавање и поверење. Ученици не добијају увек готове информације, већ се упућују да користе 

претходно искуство и предзнање за проналажење одговора и нових решења.Ниво 4 представља 

најпожељнију ситуацију, ситуацију коју школа тежи да достигне или да задржи. Доминирају јаке 

стране, а евентуални ситни недостаци не утичу на квалитет рада у школи. Без обзира што је 

школа достигла овај ниво, очекује се да и даље унапређује свој рад. 

Ниво присутности  показатеља 2.2.2. Рационалност и организација је у просеку 3,56. Овај 

резултат одговара нивоу 4. Наставници се у организацији часа руководе планираним циљевима и 

задацима. Наставне методе, облици рада и наставна средства усклађени су са циљевима часа, 

наставним садржајима и примерени узрасно-развојним карактеристикама ученика. Рад се 

организује у складу са различитим способностима и склоностима ученика, водећи рачуна о 

њиховој оптерећености, брзини и начину рада. Рационално се користе време, простор, наставна 

средства и други ресурси. 

Ниво присутности показатеља 2.2.3.  Подстицање ученика је у просеку 3,66.    

Подстицању ученика се не даје одговарајући значај. Не поклања се довољна пажња 

индивидуалним карактеристикама ученика. Похваљивање, награђивање и истицање  ученика се 

обавља најчешће у ванредним школским ситуацијама (нпр. поводом Дана школе), док је само 

код појединих наставника присутно као део свакодневне праксе. 

 

Ниво  присутности показатеља 2.2.4. Корелација и примена знања је у просеку 3,7. Овај 

резултат одговара нивоу 4. Наставници охрабрују ученике да користе претходна знања и 

искуства из разних предмета и да их повезују у смислену целину са новим знањима. Ученици се 

оспособљавају да стечена школска знања примењују у свакодневном животу. Наставници 

међусобно и са ученицима осмишљавају програме и садржаје за школске и ваншколске 

активности које захтевају примену знања, довођењем ученика у ситуације да примене научено. 
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Аритметичка средина нивоа присутности свих показатеља стандарда 2.2. је 3,68. Одатле 

закључујемо да је стандард 2.2. присутности у потпуности (ниво 4). 

 

2.3. Подручје вредновања: УЧЕЊЕ 

 

 
Показатељ 

Тврдња Важно Присутно 
Ниво 

присутности 

 

 

 

 

2.3.1.Одговорност 

ученика 

1.Подстичем ученике да себи постављају 

дугорочне и краткорочне циљеве и 

задатке. 

3,5 3,2 3 

2.Код ученика развијам одговорност за 

сопствено напредовање и постигнуте 

резултате. 

3,8 3,6 4 

3.Подстичем ученике да објективно 

процењују своје знање. 
3,5 3,5 4 

4.При вредновању знања питам ученика за 

мишљење. 
3,6 3,5 4 

5.При вредновању знања одељење даје 

своје мишљење. 
3,0 2,9 3 

 

 

 

 

2.3.2. Начин учења 
 

 

 

 

6.Примењујем различите облике,методе и 

технике рада на часу јер ученици имају 

различите стилове учења, способности и 

интересовања. 

3,8 3,6 4 

7.Упућујем ученике у разне технике 

учења. 
3,4 3,0 3 

8.Учим ученике да разликују битно од 

небитног. 
4 3,7 4 

9.Подстичем ученике да уче путем 

открића и решавања  

проблема. 

3,8 3,5 4 

10.Подстичем ученике на активно стицање 

знања. 
3,8 3,6 4 

11.Проверавам да ли ученици препознају 

примену наученог. 
3,9 3,8 4 

12.Упућујем и подстичем ученике да 

користе додатне материјале 

(енциклопедије, књиге, часописе, 

интернет, ТВ...) 

3,8 3,6 4 

 

Ниво присутности показатеља  2.3.1. Одговорност ученика у просеку је 3,34 Овај резултат 

одговара нивоу 3. Ниво 3 карактерише више јаких него слабих страна, али постојеће слабости 

умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их је отклањати. 

Ниво присутности показатеља 2.3.2. Начин учења у просеку  у просеку је 3,54. Овај 

резултат одговара нивоу 4. У школи доминира примена активних облика учења и континуирано 

се ради на развијању ученичких компетенција за учење путем открића, решавања проблема, 

кооперативно учење... Ученици се оспособљавају да користе уџбеник, речнике, интернет, 

енциклопедије и другу литературу у тражењу одговора на поједина питања. У току учења умеју 

да резимирају научено, да праве краће белешке са предавања, раздвајају битно од небитног. 

Већина ученика планира свој рад и придржава се тог плана. 
Аритметичка средина нивоа присутности свих показатеља стандарда 2.3. је 3,44. Одатле 

закључујемо да је стандард 2.3. присутности у потпуности (ниво 3). Ниво 3 карактерише више јаких него 

слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их је отклањати. 
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Подручје вредновања: ПРАЋЕЊЕ  НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 

  

 
Показатељ 

Тврдња Важно Присутно 
Ниво 

присутности 

 

 

 

 

2.4.1. Праћење 

и оцењивање 

1.Вредновање и проверу достигнућа ученика 

остварујем у свим фазама наставног процеса. 
3,6 3,5 4 

2.Бележим податке за приказ резултата учења 

ученика (кратке белешке/описни коментари о 

раду ученика, записи о самооцењивању 

ученика и узајамном ученичком оцењивању...) 

3,2 2,9 3 

3.Бележим податке за приказ напредовања 

ученика (пратим постигнућа ученика, 

резултате тестирања...) 

3,8 3,3 3 

4.Помажем ученицима који имају тешкоћа у 

савладавању програма. 
3,8 3,5 4 

5.Ценим активности и доприносе сваког 

ученика. 
3,9 3,8 4 

6.Оцењивање вршим у складу са прописаним 

правилима о оцењивању ученика. 
3,9 3,6 4 

7.Оцењивањем проверавам степен усвојеног 

знања и ниво разумевања. 
3,6 3,6 4 

8.Оцењивањем проверавам способност 

примене стечених знања и способности. 
3,5 3,5 4 

9.Знања ученика процењујем на различите 

начине (усмена комуникација на часу, 

тестирање, писмене вежбе...) 

3,8 3,6 4 

10.При оцењивању узимам у обзир залагање 

ученика. 
3,6 3,8 4 

11.Оцењивање користим за процену 

ефикасности своје наставе и рада ученика и 

даље планирање. 

3,5 3,2 3 

 

 

2.4.2. 

Извештавање 

12.Поштујем и остварујем утврђену 

процедуру извештавања у школи. 
3,6 3,2 3 

13.Са процедуром извештавања у школи 

упознао сам ученике и родитеље. 
3,4 3,2 3 

14.Родитеље благовремено информишем о 

раду, успеху и понашању ученика. 
3,5 2,9 3 

15.У извештајима о напредовању ученика 

описујем темпо којим ученик достиже нивое 

постигнића у односу на прописане зататке и 

циљеве. 

3,1 2,6 3 

16.Обезбеђујем двосмерну комуникацију са 

родитељима. 
3,8 3,1 3 

 

Ниво присутности покататеља 2.4.1. Праћење и оцењивање у просеку је 3,48. Овај 

резултат одговара нивоу 3.  Ниво 3 карактерише више јаких него слабих страна, али постојеће 

слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их је отклањати. 

Ниво присутности показатеља  2.4.2. Извештавање је у просеку 3,0. Овај резултат одговара 

нивоу 3.  Ниво 3 карактерише више јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују 

укупан квалитет рада школе и пожељно их је отклањати. 
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Аритметичка средина нивоа присутности свих показатеља стандарда 2.4. је 3,24. Одатле 

закључујемо да је стандард 2.3. присутности у потпуности (ниво 3). Ниво 3 карактерише више 

јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и 

пожељно их је отклањати. 

 Показатељи су у великој мери остварени у потпуности. Четири показатеља  (2.1.2. 

Припремање, 2.2.3.  Подстицање ученика, 2.4.1. Праћење и оцењивање, 2.4.2. Извештавање  ) 

одговарају нивоу 3 и потребно је више радити у домену побољшања тих показатеља. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Стандард 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 
 

Стандард показатељ присутност 
ниво 

присутности 

 

4.1 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање 

подршке ученицима у учењу. 
3,59 4 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање 

васпитне подршке ученицима. 
3,7 4 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања 

предузимају се мере подршке ученицима. 
3,6 4 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује 

породицу односно законске заступнике. 
3,78 4 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа 

предузима различите активности у сарадњи са  

релевантним институцијама и појединцима. 
3,37 3 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку 

из једног у други циклус образовања. 3,33 3 

 

Показатељ 4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 

Ниво присутности показатеља је 4.1.1.у просеку је 3,59, показатељ је присутан у потпуности. 

Квалитет се оставрује радом следећих докумената: месечни планови рада наставника, записници 

седница одељењских већа, записници седница стручних већа за области предмета; разговор са 

наставницима на седницама стручних већа за области предмета. Основне мере су: допунска 

настава, додатни рад, припремна настава (за завршне испите, за разредне испите, за поправне 

испите). 

 

Показатељ 4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. 

Ниво присутности показатеља 4.1.2., одговара нивоу 4. Показатељ је присутан у потпуности 

(мера присутности је 3,7).Основне мере су васпитни рад одељењских старешина на часовима 

одељењског старешине, појачан васпитни рад одељењских старешина, индивидуални и групни 

рад стручног сарадника (педагога). 
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Показатељ 4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима. 

Ниво присутности показатеља  4.1.3.одговара нивоу 4. Показатељ  је присутан у потпуности  

(мера присутности је 3,6). На крају сваког класификационог периода се анализирају успех и 

владање ученика на нивоу одељења и на нивоу разреда. На основу те анализе предузимају се 

мере подршке ученицима (мере су наведене у оквиру коментара показатеља 4.1.1. и 4.1.2.). 

 

Показатељ 4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске 

заступнике. Ниво присутности показатеља је 4.1.4. одговаара нивоу 4.  Показатељ је присутан у 

потпуности (мера присутности је 3,78). У пружању подршке ученику породица, односно 

законски заступник, је увек укључен, изузев у посебним ситуацијама када ученик не станује са 

својом породицом (где разликујемо случај када ученик станује у дому ученика и када ученик 

станује сам или код рођака), када је тешко укључити породицу. 

 

Показатељ 4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у 

сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. Ниво присутности показатеља 4.1.5. 

одговара нивоу 3. Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 3,37). Вршена је 

анализа следећих докумената: записници седница одељењских већа, записници седница 

стручних већа за области предмета, извештаји тимова; разговор са одељењским старешинама на 

седницама одељењских већа. 

 

Показатељ 4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус 

образовања. Ниво присутности показатеља 4.1.6. одговара нивоу 3. Показатељ присутан 

оставарен у већој мери (мера присутности је 3,33). Постоје два вида подршке: а) подршка 

ученицима првог разреда у адаптацији на живот и рад у средњошколском колективу; б) подршка 

ученицима четвртог разреда у припреми за наставак школовања на високошколскоком нивоу. 

         Аритметичка средина нивоа присутности свих показатеља стандарда 4.1. је 3, 67. Одатле 

закључујемо да је стандард 4.1. присутности у потпуности (ниво 4). 

  

Стандард 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој 

ученика. 
 

Стандард Показатељ присутност 

ниво 

присутно-

сти 

 

 

    4.2 

 

4.2.1. У школи се организују програми/активности за 

развијање социјалних вештина (конструктивно решавање 

проблема, ненасилна комуникација...) 

3,59 3 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у 

ваннаставне активности и интересовања ученика, школа 

утврђује понуду ваннаставних активности. 

       3,26 3 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, 

права детета, заштита животне околине и одрживи 

развој. 

       3,18 3 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности 

подстиче се професионални развој ученика, односно 

каријерно вођење и саветовање 

       2,89 3 

 

Показатељ 4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...). Ниво присутности показатеља 

4.2.1. одговара нивоу 3. Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 3,59). 
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Показатељ 4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности. Ниво присутности 

показатеља 4.2.2. одговара нивоу 3. Показатељ присутан у већој  меру (мера присутности је 

3,26).У већини случајева секције се оснивају односно настављају са радом на основу 

укључености ученика у претходној школској години. Нису организована анкетирања ученика у 

вези са њиховим интересовањима, ради утврђивања понуде ваннаставних активности. 

 

Показатељ 4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита животне 

околине и одрживи развој. Ниво присутности 4.2.3. одговара нивоу 3. Показатељ присутан  у 

већој мери (мера присутности је 3,18). 

 

Показатељ 4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 

ученика, односно каријерно вођење и саветовање. Ниво присутности 4.2.4. одговара нивоу 3. 

Показатељ  присутности у већој мери (мера присутности је 2,89).У прилог томе врши се анализа 

следећих докумената: записници седница одељењских већа, записници седница стручних већа за 

области предмета, извештај тима за професионални развој. 

 

Аритметичка средина нивоа остварености свих показатеља стандарда 4.2. је 3,23. Одатле 

закључујемо да је стандард 4.2. остварен у већој мери (ниво 3). Ниво 3 карактерише више јаких 

него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их 

је отклањати 

Стандард 4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих 

група и ученицима са изузетним способностима. 
 

Стандард показатељ присутност 
ниво 

присутности 

 

     4.3 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из 

осетљивих група. 
3,07 3 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање 

ученика из осетљивих група. 
3,33 3 

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни планови за ученике 

из осетљивих група и ученике са изузетним 

способностима 

3,59 4 

4.3.4. У школи се организују компензаторни 

програми/активности за подршку учењу за ученике из 

осетљивих група. 

3,0 3 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за 

идентификацију ученика са изузетним способностима и 

ствара услове за за њихово напредовање (акцелерација, 

обогаћивање програма). 

3,26 3 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и 

појединцима у подршци ученицима из осетљивих група 

и ученицима са изузетним способностима. 

3,18 3 

 

Показатељ 4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. Ниво оставрености 

4.3.1. одговара нивоу 3. Показатељ оставарен у већој мери (мера присутности је 3,07). На основу 

прикупљених докумената идентификован је два  ученика из осетљивих група и за њих су из 

неколико предмета  израђени  ИОП 1. 
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Показатељ 4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање ученика из осетљивих група. Ниво 

оставрености 4.3.2. одговара нивоу 3. Показатељ оставарен у већој мери (мера присутности је 

3,33).Врши се анализа следећих докумената: записници седница одељењских већа, записници 

седница стручних већа за области предмета, извештај тима за инклузивно образовање; разговор 

са наставницима и одељењским старешинама на седницама стручних органа. 

 

Показатељ 4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. Ниво 

оставрености 4.3.3. одговара нивоу 4. Показатељ оставарен у потпуности (мера присутности је 

3,59). На основу прикупљених докумената идентификована су два  ученика из осетљивих група 

и за њих су из неколико предмета  израђени  ИОП 1. ; није идентификован ниједан ученик са 

изузетним способностима. 

 

Показатељ 4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу 

за ученике из осетљивих група. Ниво оставрености 4.3.4. одговара нивоу 4. Показатељ оставарен 

у већој мери (мера присутности је 3,0). 

Анализа следећих докумената: записници седница одељењских већа, записници седница 

стручних већа за области предмета, извештај тима за инклузивно образовање; разговор са 

наставницима и одељењским старешинама на седницама стручних органа. 

 

Показатељ 4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за за њихово напредовање (акцелерација, обогаћивање 

програма). Ниво присутности  4.3.5. одговара нивоу 4. Показатељ присутан у већој мери (мера 

присутности је 3,26). Наставници кроз иницијално тестирање на најлакши начин могу да 

идентификују такве ученике, па можемо рећи да је то основни механизам за идентификацију 

ученика са изузетним способностима. 

 

Показатељ 4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. Ниво присутности  

4.3.6. одговара нивоу 3. Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 3,18). Школа 

сарађује са Центром за социјални рад, као и са интерресорном комисијом која утврђује облик 

индивидуализованог рада са ученицима из осетљивих група (ИОП 1 односно ИОП 2). 

 

Аритметичка средина нивоа остварености свих показатеља стандарда 4.3. је 3,24. Одатле 

закључујемо да је стандард 4.3. остварен у већој мери (ниво 3). Ниво 3 карактерише више јаких 

него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их 

је отклањати. 

 

 

 

Област квалитета 5: ЕТОС 

 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи.  
 

Стандард Показатељ присутност 
ниво 

присутности 

 

      5.1. 

 

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми 

којима је регулисано понашање  и одговорност свих. 
 

3,44 

 

3 

5.1.2. За дискриминаторно понашање у школи 

доследно се примењују мере и санкције 
3,41 3 
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5.1.3. За новопридошле ученике и запослене примењује 

се  разрађени поступци прилагођавања на нову 

школску средину 

3,44 3 

5.1.4. У школи се користе различите технике за 

превенцију  за конструктивном решавању конфликта 
3,15 3 

 

Показатељ:5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање  и 

одговорност свих. Ниво присутности  5.1.1. одговара нивоу 3 . Показатељ присутан у већој мери 

(мера присутности је 3,44). Ученици имају јасно дефинисане норме понашања и санкције које 

следе за кршење. 

 

Показатељ:5.1.2. За дискриминаторно понашање у школи доследно се примењују мере и 

санкције. Ниво присутности  5.1.2. одговара нивоу  3 . Показатељ присутан у већој мери (мера 

присутности је 3,41 ). Ученици имају јасно дефинисане норме понашања и санкције које следе за 

кршење. 

 

Показатељ:5.1.3. За новопридошле ученике и запослене примењује се  разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину. Ниво присутности  5.1.3. одговара нивоу 3 . Показатељ 

присутан у већој мери (мера присутности је 3,44 ). У првој години ученици више сарађују са 

педагогом, предвиђене су разне активности и радионице у којима се развијају социјалне 

вештине. 

 

Показатељ:5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију  и за конструктивно 

решавање конфликта. Ниво присутности  5.1.4. одговара нивоу 3 . Показатељ присутан у већој 

мери (мера присутности је  3,15). Ученици учествују у радионици чија је тема конструктивно 

решавање конфликта. 

 

Аритметичка средина нивоа остварености свих показатеља стандарда 5.1. је 3,36. Одатле 

закључујемо да је стандард 5.1. остварен у већој мери (ниво 3). Ниво 3 карактерише више јаких 

него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их 

је отклањати 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 
 

Стандард Показатељ присутност 
ниво 

присутности 

 

      5.2. 

 

5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења 

прихвата се и промовише као лични успех и успех 

школе. 

 

3,26 
3 

5.2.2. У школи се примењује интерни систем 

награђивања ученика и запослених за постигнуте  

резултате 

3,04 3 

5.2.3. У школи се организују активности за ученике у 

којима  свако има прилику да постигне резултат/ 
3,19 3 
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успех. 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и 

инвалидитетом  учествују у различитим активностима 

установе. 

2,85 3 

 

Показатељ:5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као 

лични успех и успех школе. Ниво присутности  5.2.1. одговара нивоу  3. Показатељ присутан у 

већој мери (мера присутности је 3,26). Ученици који разред заврше са одличним успехом 

награђују се похвалом  Наставничког већа и пригодном наградом. Дипломе и похвале 

појединаца и група истакнуте у у просторијама школе, као пример и подстицај остлим 

ученицима. 

 

Показатељ:5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених за 

постигнуте  резултате. Ниво присутности  5.2.2. одговара нивоу 3. Показатељ присутан у већој 

мери (мера присутности је 3,04). Ученици и наставници који су постигли успех на ваншколском 

нивоу похваљени су и адекватно награђени. 

 

Показатељ:5.2.3. У школи се организују активности за ученике у којима  свако има прилику да 

постигне резултат/ успех. Ниво присутности  5.2.3. одговара нивоу 3 . Показатељ присутан у 

већој мери (мера присутности је 3,19 ).Сви заинтересовани ученици имају једнаку могућноста да 

се такмиче у наставним и ненаставним активностима.  

 

Покзатељ:5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом  учествују у различитим 

активностима установе. Ниво присутности  5.2.4.  одговара нивоу  3. Показатељ присутан у већој 

мери (мера присутности је 2,85). Сви заинтересовани ученици имају једнаку могућноста да с 

такмиче у наставним и ненаставним активностима.  

 

Аритметичка средина нивоа остварености свих показатеља стандарда 5.2. је 3,08 . Одатле 

закључујемо да је стандард 5.2. остварен у већој мери (ниво 3) Ниво 3 карактерише више јаких 

него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их 

је отклањати. 

 

 

 

 

 

 

5.3. У школи функционише систем заштиите од насиља. 
 

Стандард Показатељ присутност 
ниво 

присутности 

 

      5.3. 

 

5.3.1. У школи је видљиво и јасно  изражен негативан 

став према насиљу 

 

3,48 

 

3 

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање 

проблема насиља у складу са Протоколом о заштити 

деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама. 

3,63 4 

5.3.3. Школа организује активности за запослене у 

школи , ученике и родитеље, који су директно усмерени 

на превенцију насиља. 

3,33 3 
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5.3.4. Школа организује посебне активноти подршке и 

васпитног рада са ученицима који су укључени у 

насиље 

3,41 3 

 

Показатељ:5.3.1. У школи је видљив и јасно  изражен негативан став према насиљу. Ниво 

присутности  5.3.1. одговара нивоу 3 . Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 

3,48). У школи су истакнута правила понашања, дисциплински прекршаји су транспарентно 

санкиционисани у складу са мерама прописаним у правилнику. 

 

Показатељ:5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са 

Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама. Ниво присутности  5.3.2. одговара нивоу 4 . Показатељ присутан у 

потпуности (мера присутности је 3,63). Наставници и ученици детаљно су упознати са 

Протоколом који се налази у зборници, на видном месту. 

 

Показатељ:5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи , ученике и родитеље, који 

су директно усмерени на превенцију насиља. Ниво присутности  5.3.3. одговара нивоу 3. 

Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 3,33). Одељењске старешине и остали 

запослени, у складу са својим планом организују активности као меру превенције насиљу. 

 

Показатељ:5.3.4. Школа организује посебне активноти подршке и васпитног рада са ученицима 

који су укључени у насиље. Ниво присутности  5.3.4. одговара нивоу . Показатељ присутан у 

већој мери (мера присутности је 3,41 ). Тим за заштиту ученика од злостављања и занемаривања 

сарађује са педагогом и учеником, пружа подршку и начин са решавање ситуација на адекватини 

начин. 

 

Аритметичка средина нивоа остварености свих показатеља стандарда 5.3. је 3,46 . Одатле 

закључујемо да је стандард 5.3. остварен у већој мери (ниво 3) Ниво 3 карактерише више јаких 

него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их 

је отклањати. 

 

 

 

 

5.4. У школи је развијена сарања на свим нивоима. 
 

Стандард показатељ присутност 
ниво 

присутности 

 

        5.4 

5. 4.1. У школи је  организована сарадња стручних и 

саветодавних органа. 
3,37 3 

5.4.2. Школа пружа подршку раду Ученичког 

парламента и других ученичких тимова. 
3,52 4 

5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошке 

аутономије наставника и стриучних сарадника. 
3,27 3 

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду 

школе. 
2,59 3 
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5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују 

заједничке активности у циљу јачања осећаја 

припадности. 
2,52 3 

 

Показатељ:5. 4.1. У школи је  организована сарадња стручних и саветодавних органа. Ниво 

присутности  5.4.1. одговара нивоу  3 . Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 

3,37 ). Сва Стручна већа и Тимови међусобно сарађују, пример за то су заједнички часови, 

васпитни рад и ваннаставне активности. 

 

Показатељ:5.4.2. Школа пружа подршку раду Ученичког парламента и других ученичких 

тимова. Ниво присутности  5.4.2. одговара нивоу  4 . Показатељ присутан у већој мери (мера 

присутности је 3,52). Ученички парламент се редовно одржава и има своје активности. 

 

Покзатељ:5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошке аутономије наставника и 

стручних сарадника. Ниво присутности  5.4.3. одговара нивоу 3 . Показатељ присутан у већој 

мери (мера присутности је 3,27). 

 

Показатељ:5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе. Ниво присутности  5.4.4. 

одговара нивоу 3. Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 2,59). Родитељи 

учествују у појединим  наставним и ненаставним  активностима. 

 

Показатељ:5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу 

јачања осећаја припадности. Ниво присутности  5.4.5. одговара нивоу 3. Показатељ присутан у 

већој мери (мера присутности је 2,52 ). 

 

Аритметичка средина нивоа остварености свих показатеља стандарда 5.4. је 3,05 . Одатле 

закључујемо да је стандард 5.4. остварен у већој мери (ниво 3). Ниво 3 карактерише више јаких 

него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их 

је отклањати. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Школа је центар иновација васпитно-образовне изузетности. 
 

Стандард Показатељ присутност 
ниво 

присутности 

 

      5.5. 

 

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и 

васпитно-образовне изузетности у широј и ужој 

локалној и стручној заједници. 

 

2,67 

 

3 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену 

васпитно-обаразовну праксу, мењају је и унапређују 
3,04 3 

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују 

са другим колегама у установи и ван ње. 
3,26 3 

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и 

партнерских односа на свим нивоима школе 

представљају пример добре праксе. 

3,26 3 
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Показатељ:5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне 

изузетности у широј и ужој локалној и стручној заједници. Ниво присутности  5.5.1 одговара 

нивоу 3. Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 2,67). 

 

Показатељ:5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-обаразовну праксу, 

мењају је и унапређују. Ниво присутности  5.5.2. одговара нивоу  3. Показатељ присутан у већој 

мери (мера присутности је 3,04). Наставници у складу са интересовањима и областима градива 

мењају и унапређују свој рад. 

 

Показатељ:5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи 

и ван ње. Ниво присутности  5.5.3. одговара нивоу 3. Показатељ присутан у већој мери (мера 

присутности је 3,26). Колеге у оквиру стручних већа редовно размењују искуства и примере 

добре праксе. 

 

Показатељ:5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим 

нивоима школе представљају пример добре праксе. Ниво присутности  5.4.4. одговара нивоу 3. 

Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 3,26). Колеге у оквиру стручних већа 

редовно размењују искуства и примере добре праксе. 

 

Аритметичка средина нивоа остварености свих показатеља стандарда 5.5. је 3,06 . Одатле 

закључујемо да је стандард 5.5. остварен у већој мери (ниво 3). Ниво 3 карактерише више јаких 

него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их 

је отклањати. 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена у вези са остваривањем самовредновања 

 

У складу са досадашњим процесом самовредновања потребно је унапредити процес 

самовредновања. Услед Ванредног стања и измењеног начина рада школе потребно је поновно 

вредновање свих области квалитета разматраних у школској 2019/2020. 

 

 

1. У складу са чл. 7. новог Правилника о вредновању квалитета рада установе (2019) 

неопходно је планирати и остварити посматрање часова од стране чланова тима за 

самовредновање или посебно именованих наставника, уз коришћење прилагођеног 

обрасца за посету часа (на основу чл. 17. присутност сваког показатеља се процењује 

бројем од 1 до 4). 

2. Потребно је да се планира благовремено достављање свих потребних извештаја 

(тимова, одељењских старешина, одељењских већа, стручних већа за области 

предмета, стручних актива, стручних сарадника) задуженом члану тима за 

самовредновање, јер се само на тај начин може доћи до релевантних и поузданих 

података. У складу са тим планирати редослед достављања извештаја, са одређеним 

роком за обраду података из добијених извештаја.  

3.  Резултате анкете потребно је размотрити у оквиру Стручних већа и радити на 

отклањању недостатака. 
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4. У школској 2021/2022. години вредновати следеће области квалитета: 

 2) Настава и учење  

 3) Постигнућа ученика 

 4) Подршка ученицима. 

 

 

Београд, 

27. август 2021. године 

 

 

 

6.  ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 
 

Чланови тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  (које је 

именовао директор) за школску 2020/2021. годину су: 
 

1. Јасна Грубић, наставник архитектонске групе предмета; 

2. Биљана Чорбић Радуловић, наставник архитектонске групе предмета, координатор 

одељењских већа првог разреда; 

3. Бранка Цвијовић, наставник архитектонске групе предмета, координатор одељењских 

већа другог разреда; 

4. Драгана Драгичевић, наставник математике, координатор одељењских већа трећег 

разреда; 

5. Сенка Видаковић, наставник српског језика и књижевности, координатор одељењских 

већа четвртог разреда; 

6. Јасна Плавшић, библиотекар;  

7. Дејана Дајесковић Тимић, педагог; 

8. Александар Ракићевић, директор; 

9. Борис Бановић, представник јединице локалне самоуправе; 

10. Миленко Степановић, представник Савета родитеља из одељења Г42; 

11. Ивана Павличевић, представник МУП Звездара; 

12. Војин Банић, ученик одељења Г 11, представник ученичког парламента; 

13.Злата Каран, ученица одељења Г 21, представник ученичког парламента; 

14. Страхиња Граовац, ученик одељења Г33, представник ученичког парламента; 

15. Стефан Ракуљ, ученик одељења Г 43, представник ученичког парламента; 
 

Координатор Тима за заштиту је Јасна Грубић. 
 

Тим се у  току школске године састао чак 11 пута: у првом полугодишту 7 пута; три 

редовна састанка на којима су планиране редовне активности чланова Тима према плану рада за 

ову школску годину и четири ванредна састанка поводом инцидената који су се десили; у току 

другог полугодишта 4 пута (један ванредни састанак).  

Школска година се одвијала под специфичним околностима прилагођеним 

епидемиолошкој ситуацији у земљи. Настава се одвијала или у комбинованом систему или 

онлајн. Ову годину обележило је:  

 Неке од планираних редовних активности нису могле бити реализоване због 

епидемиолошких препорука.  
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 Примећен је и евидентиран пораст случајева електронског насиља или комбинације 

других видова насиља са електронским, а смањен број случајева физичког насиља. 

Радило се на превентиви оваквих видова насиља.  

 Формиран је вршњачки Тим који је почео са активним радом у току ове школске 

године.  

 Направљен је Сајт тима 

 Чланови Тима су се стручно усавршавали кроз више обука.  
 

Теме и дневни ред састанака налазе се у записницима. 

 

У оквиру задатака који се налазе у плану рада Тима за ову школску годину, спроведено је 

следеће: 

1. Конституисање Тима 
 

 На првом састанку Тим је конституисан, чланови су упознати са документима неопходним за 

рад и поступање Тима у случају насиља. 

У септембру месецу, подељена су задужења члановима Тима, и сви чланови су  упознати са 

Правилником о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Правилник је објављен у "Службеном 

гласнику РС", бр. 104/2020 од 31.7.2020. године, а ступио је на снагу 8.8.2020. 

Састављен је Акциони план и програм рада Тима. 
 

2. Планирање превентивних и интервентих активности на нивоу школе и њихово 

спровођење:  
 

На редовним састанцима планиране су превентивне активности у циљу спречавања и смањења 

насиља, према плану рада Тима.  
 

Од превентивних активности на нивоу школе реализовано је: 
 

У току октобра месеца на часовима одељењског старешине  у  свим одељењима су на 

тему превенције насиља, са акцентом на превенцији дигиталног насиља реализована  два 

тематска часа: на првом часу приказана је презентација о електронском насиљу; на другом часу 

приказан је филм „Посматрачи“, после чега је разговарано са ученицима. Материјал за 

реализацију припремила је кординатор тима, а носиоци реализације су координатори 

одељењских већа и ОС.  

Четири  наставника, чланови тима: Б.Чорбић Радуловић, Б.Цвијовић, Ј.Плавшић и педагог 

Дејана дајесковић Тимић, 4 ученика-оспособљавање за вршњачки тим (по један ученик из сваког 

разреда учествовали су на едукацији на тему „Безбедносна култура“ у организацији ЗВКОВ. 

Обука је реализована онлајн, за ученике у току новембра, а наставнике у  току децембра месеца.  

Чланови вршњачког тима после завршене едукације  почели су процес реализације низа 

превентивних активности: прављење презентација на теме, презентовање у одељењима. Све 

информације око ових активности су на школском сајту Тима.  

У оквиру школске платформе током децембра месеца направљен  је сајт Тима за заштиту. 

Сајт је намењен ученицима, родитељима,  наставницима и школском особљу. Циљ је упознавање 

са тематиком везаном за  насиље и дискриминацију, процедурама и законском регулативом, 

задацима и радом овог Тима. Сајт може послужити као помоћ у реализацији различитих 

активности  из домена превенције насиља и промоцији школе као безбедне средине. Сајт је 

креирала координатор Тима.  

У оквиру активности „Сусрети“ у току другог полугодишта у школи гост је био бивши 

ученик Ђорђе Мишина, студент глуме. Он је своја искуства поделио са ученицима  наше школе - 

члановима вршњачког тима за заштиту.  
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Координатор је почетком априла месеца информисала чланове Тима о националној 

платформи за превенцију насиља у школама „Чувам те“ https://www.cuvamte.gov.rs/ . Платформа је 

оцењена као веома корисна. Договорено је да буде презентована родитељима на родитељским 

састанцима и Савету родитеља, а ученицима на часовима одељењског старешине да  чланови 

Тима заврше бар једну од две обуке за наставнике у оквиру платформе, а до краја школске 

године обуке би требало да заврше сви наставници школе. У обуке за ученике укључени су 

чланови вршњачког тима.  

Стручно усавршавање свих чланова тима на платформи „Чувам те“; обуке: 

1.  „Породично насиље“– циљ обуке: стицање знања и вештине које ће помоћи да 

се препознају знаци породичног насиља, али и да  се помогне ученику који га трпи. 

2.  „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" –циљ обуке:  

стицање  знања и вештина које ће помоћи у  савладавању стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању. стручно усавршавање свих наставника је у току и више 

наставника је завршило  неку од обука, или обе обуке, за наставнике на платформи „ Чувам те“. 

  

Реализовани су и: чос са темом дужности дежурног ученика, тачка дневног реда на 

наставничком већу Задужења дежурног наставника. 
 

Интервентне  активности : 
 

У току првог полугодишта евидентирана су четири  случаја првог и другог нивоа насиља 

(социјално, физичко, електронско), које су одељењске старешине решиле у оквиру саветодавно-

васпитног рада са ученицима на нивоу одељења-разговор са учеником (по потреби уз присуство 

педагога школе или неког од чланова Тима и родитеља ученика) и један случај 3 нивоа насиља – 

повреда забране.  

У току другог полугодишта евидентиран је један случај физичког насиља другог степена.  

Одељењске старешине воде евиденцију свог рада у својим педагошким свескама.  

Сви случајеви су евидентирани у формуларима предвиђеним за то. Документација се чува 

код педагога школе. 
 

Евидентирани су следећи случајеви:  
 
 

1. ниво 1 и 2: ученик Д.М. Г21, ОС Б.Цвијовић  
Ниво 1, социјално, емоционално насиље: ученик се ругао, подсмевао, неумесно се шалио са ученицима 

у одељењу на тему поштовања епидемиолошких мера (ношења заштитних маски) 
Мере интервенције: рад одељењске старешине 

Ниво 2, физичко, социјално, емоционално насиље: ученик довео у учионицу на час непознату особу 

(вршњак), обмањивао наставника о идентитету те особе. 
Мере интервенције: укључен Тим и директор школе; ученик у потпуности прешао на онлајн наставу 

Ниво 2: физичко насиље: информисани смо од стране педагога и директора Грађевинске школе да је 

ученик Д.М. Г21, ван школе, у околини места становања, физички напао (шамар по лицу) ученика њихове 

школе.  
Мере интервенције: обавештена одељењска старешина, директор и педагог обавили разговор са 

родитељима ученика 
(за овог ученика је Центар за социјални рад Гроцка послао Замолницу школи са молбом о давању 

мишљења о понашању, учењу и сарадњи родитеља са школом, на коју је педагог узвратила одговор) 

2. ниво 1. и 2. ученици одељења Г13 ОС А.Ракочевић 
Ниво 2, дигитално насиље: на часу физике који се држао преко зума неко од ученика одељења је 

омогућио приступ часу непознатој особи која се непримерено понашала уз увредљиву комуникацију 

упућену предметној наставници.  
Мере интервенције: узете су изјаве од ученика потписане од стране родитеља; старешина радио са 

ученицима и родитељима; израђен акциони план васпитног рада са одељењем који је у условима наставе 

на даљину у највећој мери реализован. Библиотекар реализовала час у одељењу на тему насиља. са 

одељењем радио старешина у оквиру ЧОС. Ученицима изречена усмена опомена одељењског старешине. 

https://www.cuvamte.gov.rs/
https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12370
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Мере превенције: на нивоу свих одељења, на ЧОС-овима обрађена тема: Дигитално насиље. 

Ефекат: понашање се није поновило. Престаје потреба рада Тима.   

3. ниво 1. група ученика одељења Г24 ОС М.Бошковић  
Ниво 1, физичко, социјално, емоционално насиље: два ученика физички (гађају папирима, гуркају 

раменом), емоционално (застрашују), социјално (ограничавају у кретању, ругају, погрдни надимци, 

етикетирање) једног ученика одељења. Ситуацију пријављује група пасивних посматрача, ученика из 

одељења. 
Мере интервенције: рад педагога и библиотекара са ученицима. Педагог и одељењски старешина 

обавили разговор са ученицима и родитељима ученика. Родитељи се одазвали позиву у школу, 

разговарано са њима. Током првог разговора ученици сами, без нашег навођења изјавили да је "глупо то 

што су радили" да се кају. Родитељи недвосмислено осудили понашање своје деце. Изречена опомена 

старешине. 
Мере превенције: одељењски старешина одржао тематски ЧОС ; Ефекат: понашање се није 

поновило. Престаје потреба рада Тима.  
  

4. ниво 1. група од 6 ученика Г14 ОС Т.Младеновић 
Ниво 1, социјално, емоционално насиље : неколицина ученика даје непримерене коментаре о 

националној и верској припадности ученику из одељења. 
Мере интервенције: одељењска старешина и педагог обавиле разговор са ученицима. 
Мере превенције: одељењска старешина одржала тематски ЧОС. 
Ефекат: мере нису деловале, насиље се понавља, укључује се Тим.  

 
 

5. ниво 3. група од 6 ученика Г14 ОС Т.Младеновић 
Ниво 3, електронско,  социјално, емоционално - повреда забране: На ове ученике ауторитет 

старешине и школе није деловао- понашање се понавља. Насиље се није зауставило, наставили су 

дигитално на групи. Један родитељ се обратио школи са молбом да се реагује.  
Мере интервенције:  Старешина укључила Тим: узете су изјаве од ученика потписане од стране 

родитеља; обавештен је МУП Звездара; обавештена Школска управа; одржан је Google Meet 

састанак чланова тима, Директора и старешине са родитељима и ученицима; израђен  је акциони 

план васпитног рада са ученицима који ће бити реализован у 2. полугодишту;  дат предлог 

изрицања дисциплинске мере: Укор Директора школе;  
Мере превенције: Поводом овог случаја чланови Тима су реализовали планиране активности са 

ученицима и родитељима.Са ученицима је рађено индивидуално и групно, организован је 

родитељски састанак. Процена учесника је да су мере дале ефекта.  
 
 

6. ниво 2. ученица одељења Г23 ОС В. Раџић 
Ниво 2. физичко насиље: Догађај одиграо се у школском дворишту дана 7.5.2021. у току 4. часа у којем 

је учествовала ученица одељења 23 и лице које није ученик наше школе. Догађај је са елементима 

физичког насиља.  
Мере интервенције: Насиље је прекинуто, ученици је пружен подршка, позван је родитељ,  

дежурни наставник попунила је образац из Протокола, о догађају је информисан МУП Звездара. Д 

ежурни наставник, присутни наставник дале су изјаве.   Одељењски старешина Г23 Весна Раџић поделила 

је информације о ученици и сазнања од родитеља везано за догађај. Договорено је да се у наредном 

периоду реализује индивидуални рад  педагога у циљу подршке ученици, рад са одељењем на тему 

адолесцентских односа.  
Мере превенције: на нивоу  одељења, на ЧОС-овима обрађена темаадолесцентских односа. 

Ефекат: понашање се није поновило.  
  
 

3.Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за 

препознавање дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 

На седници Наставничког већа, 26.8.2020. секретар школе је упознала све чланове 

Наставничког већа  са Правилником о изменама и допунама Правилника о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Правилник је 
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објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 104/2020 од 31.7.2020. године, а ступио је на 

снагу 8.8.2020.  Запослени су упућени да поступају по истом и да се консултују и сарађују на ову 

тему са члановима Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, директором, педагогом и секретаром школе.Овај документ послат је и на имејл 

свим запосленима. 

  

Као и сваке школске године координаторима година су прослеђена упутства за 

одељењске старешине и две презентације: Насиље и нивои насиља и Кораци у поступању, које 

су постављење и на огласну таблу испред зборнице за све запослене.У зборници  је доступан 

формулар који је потребно попунити у случају насиља, као и Правилник о протоколу и 

Приручник за примену посебног протокола. Одељењске старешине су обавештене о обавези 

евидентирања свих случајева насиља. 
 

На почетку школске године ученици су, на часовима одељенског старешине, упознати са 

правилима понашања, а на родитељским састанцима са правилима понашања и санкцијама, које 

следе услед непоштовања правила, упознати су и родитељи. 
 

Четири  наставника, чланови тима: Б.Чорбић Радуловић, Б.Цвијовић, Ј.Плавшић и педагог 

Дејана дајесковић Тимић, 4 ученика-оспособљавање за вршњачки тим (по један ученик из сваког 

разреда учествовали су на едукацији на тему „Безбедносна култура“ у организацији ЗВКОВ. 

Обука је реализована онлајн, за ученике у току новембра, а наставнике у  току децембра месеца.  

Чланови Тима су завршили обуке на сајту „Чувам те“.  

1. „Породично насиље“ – циљ - стицање знања и вештине које ће помоћи да се препознају 

знаци породичног насиља, али и да  се помогне ученику који га трпи. 

2.  "Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" –циљ -стицање 

 знања и вештина које ће помоћи у  савладавању стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању. 

Обуке је завршило и више наставника школе.  

  

   

4. Истраживање о учесталости и врсти насиља у школи 

 

С обзиром да је анкета за ученике за процену и унапређивање стања безбедности у школи 

на основу упитника из Приручника за примену посебног протокола, прилог бр.6.  спроведена 

претпрошле школске године, договорено је да се усвоје закључци и предлог мера које је према 

резултатима анкете дала педагог школе. Врста насиља која је доминирала у току првог 

полугодишта је дигитално насиље, што се негде намеће као логично имајући у виду измењен 

начин рада  са акцентом на онлајн настави и електронској комуникацији који је условљен 

епидемиолошком ситуацијом, па је закључак да би било корисно урадити анкету на ову тему.  

Предлог мера (реализацију прилагодити могућностима у складу са прописаним мерама 

везано за актуелну епидемиолошку ситуацију): 

- обрада теме превенција насиља на ЧОС-овима кроз дебате и организовање ваннаставних 

активности; на почетку наредне школске године посебну пажњу посветити теми електронског 

насиља кроз презентације – радионице у оквиру ЧОС  и анкету; (носиоци активности су 

одељењске старешине; чланови тима су консултанти, сарадници) 

- посветити пажњу друштвено актуелној теми сексуалног злостављања и узнемиравања.(носиоци 

активности су одељењске старешине; чланови тима су консултанти, сарадници) 

- превенција насиља као тема на родитељским састанцима, Ученичком парламенту и на Савету 

родитеља (одељењске старешине, задужени наставници за рад Ученичког парламента и Савета 

родитеља) 

- упућивање  ученика и родитеља на школски Сајт Тима и Сајт „Чувам те“ са обуком за 

родитеље и ученике (одељењске старешине, задужени наставници за рад Ученичког парламента 

и Савета родитеља) 

https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12370
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- сагледати могућности за додатно обезбеђење (Директор, Савет родитеља) 

- наставити са активностима Вршњачког тима кроз презентације њиховог рада  и едукације у 

оквиру чос свих одељења сва четири разреда (чланови вршњачког тима) 
 

5. Активно учествовање ученика у планирању и реализацији превентивних активности 
 

- Чланови Вршњачког Тима активно учествују у реализацији превентивних активности.  

Завршне активности  пројекта „Безбедносна култура“ реализоване су 9. фебруара када су 

ученици едукатори: Милица Денчић Г12 и Младен Будимиров Г14 одржали две радионице, две 

сесије у трајању од по 45 минута, ученицима првог разреда (по четири представника свих 

одељења, укупно 16 ученика). Ученици едукатори Катарина Исаиловић Г23 и Енис Бибић Г32 су 

10. фебруара одржали две радионице, две сесије од по 45 минута ученицима трећег разреда (по 

четири ученика из сваког одељења, укупно 16 ученика). Радионице су реализоване уз менторску 

помоћ библиотекара Јасне Плавшић и помоћ колега. Вршњачку едукацију, на тему „Електронско 

насиље“ ученица Милица Денчић Г12, реализовала је ученицима првог разреда 4. и 5. марта. 

Едукација је реализована у библиотеци школе, по групама уз мере заштите. 

- Са ученицима одељења Г12 Ема Наловић, Радоје Недић и Никола Павловић, презентацијом је 

реализована дебата на тему вршњачког насиља ученицима овог одељења 9. маја.Носиоци 

активности библиотекар и ученици одељења Г12.    

- Акција „Чеп за хендикеп“се непрекидно изводи са циљем развијање свести  о  хуманости и 

помоћи другим људима. Циљ је да се овакве и сличне акције наставе, а по залагању и преданости 

коју су ученици показали и у припреми и у организацији претходних година  говоре у прилог 

томе да идеја има, а тренутна ситуација и измењен модел наставе праве не мала ограничења за 

реализацију многих акција. 

  
 

6. Усклађивање постојећих подзаконских аката установе 
 

Школа користи актуелне правилнике потребне за рад Тима: 

 Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности у одговору на  у случају 

дискриминације, 

 Правилник о стандардима квалитета рада установе, 

 Правилник о обављању друштвено корисног, односно хуманитарног рада од 

15.9.2018.год. 

Сви правилници се користе у раду Тима и прослеђени су запосленима. 
 

7. Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-

образовних активности 
 

Обрада садржаја-наставних јединица усклађених са програмом наставних предмета, а усмерених 

на превенцију насиља: 

У оквиру наставе књижевности анализа књижевних дела у којима се кроз дискусију 

проблематизује насиље и афирмишу позитивне вредности: Бановић Страхиња, Хасанагиница, 

Туга, Еп о Гилгамешу, Антигона, Рани јади, Први пут с оцем на јутрење-1. разред; 

Живот и прикљученије, Цигани, Евгеније Оњегин, Горски вијенац - 2.разред; 

Ујка Вања, Албатрос, Мрачајски прото- 3. разред;  

Странац, Хамлет-4. разред. 
 

 У оквиру наставе енглеског језика: What’s your advice?, Steve Slater,Moder  morals, Kids who have 

it all, A world of difference, Romeo and Juliet, Sons and daughters, Aesop’s fables, I’m sorry, Do you 

have a social conscience?, Billy’sstory. 
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Стручно веће друштвених наука: Важност васпитања у идеалној Држави (Платон), Аристотелово 

одређење човека као друштвеног бића,Превазилажење „природног стања“ човека у коме је човек 

човеку вук,стварање државе преко прећутног друштвеног уговора,Русо-Теорија васпитања - 

Филозофија); Обавеза поштовања закона и предузимање законских санкција у случају кршења 

закона (Устав и права грађана). 
 

Биологија: Начини преношења полно преносивих болести које изазивају бактерије и 

вируси,симптоми,превенција и заштита. 

Одељењске старешине, на редовним часовима одељењског старешине: 

- упознале су ученике са нивоима насиља (Правилник о Протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље и  Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од 

насиља), обрадиле разне теме у вези насиља 

- обрађене су  различите теме као што су : Насиље - појам и врсте насиља; Електронско 

насиље 
 

Због епидемиолошке ситуације изостале су многе традиционалне активности:  
 

Физичко васпитање: професори физичког васпитања  нису били у могућности да организују 

школске турнире. 
 

Слободне и ваннаставне активности- носиоци активности Стручна већа српског језика и 

књижевности, страног језика, друштвених наука,општеобразовних предмета, физичког 

васпитања,стручних предмета организују часове секција на којима ученици изражавају свој 

таленат, покривају своја интересовања, шире дух заједништва и међусобне толеранције.  
 

Културне активности: Приредба за обележавање школске славе - Св.Саве због епидемиолошке 

ситуације ове године неће бити организована  
 

8.Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 
 

Постоји стална потреба да се запослени стручно усавршавају у овој области: обуке које 

развијају компетенције професора за подршку развоју личности ученика (К3) и за комуникацију 

и сарадњу са ученицима (К4). 

„Школа се укључила у едукацију Безбедоносна култура у свету младих, у организацији 

Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са асоцијацијом Дуга. 

Водитељ едукације је била Снежана Дамљановић ЗВКОВ и Александар Прица и славиша Ковач 

асоцијација Дуга. У питању је пројекат којим је обухваћено 10 средњих школа у Србији из 

Београда, Шабца, Суботице, Новог Сада, Крагујевца, Кљажевца и Ниша. 

Едукација се реализовала кроз онлајн обуку укупно 500 средњошколаца и 28 наставника. 

Школе су делегирале по 4 ученика који су прошли интензивну обуку, 8 дана по 90 мин. на zoom-

у током новембра месеца. Наставници су прошли обуку у трајању од 4 дана по 90 мин.на zoom-у. 

Кључни концепт пројекта је био: упознавање са појмом безбедоносне културе, врсте насиља 

и манифестације насиља. 

Главни циљ едукације је био побољшање благостања средњошколаца, стварањем услова за 

повећање безбедности, њиховим директним укључивањем на принципима солидарности и 

волонтерског рада у решавању проблема вршњачког насиља. 

Едукација ученика је имала за циљ обуку вршњачких тимова-едукатора. Ученици су 

учествовали у радионицама за младе о примени концепта безбедоносне културе. Обрађиване су 

теме попут манифестације свих видова насиља, психичког, физичког, сексуалног, дигиталног... 

Обрађивано јепитање економске, здравствене физичке, психичке сигурности.  Анализирана су 

места на којима се насиље најчешће догађа и начина превенције на тим местима. Такође, 

обрађивано је и питање пријављивања насиља надлежним институцијама.  
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На крају едукације, тренери и вршњачки едукатори су израдили план радионица и 

менторства који ће, након обуке у наставном програму који су развили на тренинзима, 

применити у својим школама. 

Едукација наставника је имала за циљ обуку о концепту безбедоносне културе, како би 

наставници подигли своје професионалне компетенције, знања, вештине у примени овог 

концепта у превентивне сврхе у својим школама. 

Последњег дана едукације, на састанку су били заједно и ученици и наставници свих школа. 

Ученици, међу њима и наши ученици, су представили своје планове-курикулуме радионица које 

су самостално израдили. Ученици наше школе су једини израдили два примера радионице, иако 

је био обавезан један пример, чиме су се истакли у посвећености у овој едукацији. 

Завршна активност ове едукације следи почетком другог полугодишта, када ће вршњачки 

тим ученика и наставника, који су били обухваћени едукацијом, организовати радионице у својој 

школи. Тим радионицама ће присуствовати организатор ЗВКОВ-а Снежана Дамњановић.  

Циљ је имплементација програма у планирању и раду у школама, као саставног део рада 

школе на превенцији насиља. 

Обзиром да се у нашој школи годинама уназад бира вршњачки тим у оквиру Ученичког 

парламента, ова знања и вештине ће значајно унапредити рад школског вршњачког тима за 

превенцију насиља.” 
 

Чланови Тима су завршили обуке на сајту „Чувам те“. Обуке је завршило и више наставника 

школе: 

1. Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању  

2. Обука за запослене - породично насиље 

Чланови вршњачког Тима су завршили обуку:  

1. Шта можеш да урадиш ако имаш сазнање да твој друг или другарица трпе насиље? 
 

9. Умрежавање свих носилаца превенције насиља  
 

Спољашња заштитна мрежа: Сарадња са институцијама које чине спољашњу заштитну 

мрежу је била потребна у циљу интервенције код једног случаја насиља. 

У другом полугодишту Тим наставља да ради на превенцији насиља различитим 

активностима са жељом да се покрену сви ресурси како би се повећала свест ученика о 

неопходном активном реаговању сваког појединца у заустављању насиља, као и мотивисаност и 

ангажовање у различитим активностима које промовишу ненасилно понашање са циљем 

стварања  позитивне атмосфере за  рад и живот у школи, подстицајне за развој стабилне и 

одговорне личности. 
 
у Београду, 4.7.2021. године                 координатор Тима: 

Јасна Грубић,диа 
 

 

7.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 
 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе, које је именовао директор за школску 2020/21. 

годину, чине: 

         1. Маја Милатовић, кооринатор тима и наставник грађевинске гупе предмета 

         2. Биљана Чорбић Радуловић, наставник архитектонске групе предмета 

         3. Ненад Стевановић, наставник социологије 

         4. Олгица Митровић, наставник хемије 
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         5. Владимир Николић,наставник српског језика и књижевности 

         6. Дејана Дајесковић Тимић, педагог школе 

         7. Александар Ракићевић, директор школе 

            ------------------------------------------------------- 

         8. локална самоуправа: Алексанар Ђуричић 

         9. Савет родитеља: Ана Андовић, роитељ одељ. Г34 

        10. Ученички парламент: Богдан Станковић Г43 

 

На првој седници Тима, одржаној 15.09.2020. год. конституисан је Школски тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе. 

Чланови су упознати са надлежностима тима које је донео директор, као и са Годишњим планом 

рада тима за школску 2020/21. годину, где су дефинисани и анализирани задаци Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој школе.  

         

Годишњи план рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

Р.б

. Задатак Активности Разре

д 

Време 

остварива

ња 

Носиоци 

остварива

ња 

Сарадници у 

остваривању 
Начини 

остваривања 

Начини 

праћења и 

вредновања 
1. Стара се о 

обезбеђива

њу 

квалитета 

образовно 

васпитног 

рада 

установе 

Прати области 

квалитета: 
1.Програмира

ње, планирање 

и извештавање 
2.Настава и 

учење 
3.Образовна 

постигнућа 

ученика 
4.Подршка 

ученицима 
5.Етос 
6.Организација 

рада школе, 

управљање 

људским и 

материјалним 

ресурсима 

I, II, 

III, IV 
током 

школске 

године 

Чланови 

школског 

тима за 

појачан 

васпитни 

рад са 

ученицима 

Чланови тима 

за 

самовреднова

ње 
Чланови тима 

за 

међупредметн

е 

компетенције 

1.Сагледавање 

и анализа 

документације: 

Школски 

програм, 

Развојни план, 

Годишњи план, 

Планови 

стручних већа и 

школских 

тимова, 

глобални и 

оперативни 

планови 

наставника 
2.Праћење 

наставе 
3.Анализа 

постигнућа 

ученика у 

односу на 

образовне 

стандарде 
4.Анализа мера 

подршке 

ученицима 
5.Међуљудски 

односи 
6.Руковођење и 

управљање 

Извештаји са 

препорукама 

о раду 

школског 

тима на 

полугодишту 

и на крају 

школске 

године 
Приказ 

аналитичко 

истраживачк

их резултата 

2. Прати 

остваривањ

е школског 

програма 

Сагледава и 

процењује 

остваривање 

школског 

програма 

I, II, 

III, IV 
током 

школске 

године 

Чланови 

школског 

тима 

Чланови 

Стручног 

актива за 

развој 

школског 

програма 

Благовремено 

усклађивање са 

изменама 

прописа 
Анализа 

остваривања 

активности у 

односу на 

постављене 

Извештаји са 

препорукама

о раду 

школског 

тима на 

полугодишту 

и на крају 

школске 

године 
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циљеве 

3. Стара се о 

остваривањ

у циљева и 

стандарда 

постигнућа 

Спровођење 

аналитичког 

истраживања 

I, II, 

III, IV 
током 

школске 

године 

Чланови 

школског 

тима 

Чланови тима 

за 

међупредметн

е 

компетенције 
Чланови тима 

за 

самовреднова

ње 
Стручна већа 

за области 

предмета 

Спровођење 

протокола 
Извештаји о 

раду 

школског 

тима на 

полугодишту 

и на крају 

школске 

године 
Приказ 

аналитичко 

истраживачк

их резултата 
4. Развија 

компетенци

је 

Праћење 

наставних и 

ваннаставних 

активности 

I, II, 

III, IV 
током 

школске 

године 

Чланови 

школског 

тима 

Чланови тима 

за 

међупредметн

е 

компетенције 
Чланови тима 

за 

самовреднова

ње 

Спровођење 

протокола за 

посматрање 

Извештаји о 

раду 

школског 

тима на 

полугодишту 

и на крају 

школске 

године 
Приказ 

аналитичко 

истраживачк

их резултата 
5. Вреднује 

резултате 

рада 

наставника 

и стручног 

сарадника 

Праћење 

наставних и 

ваннаставних 

активности 

I, II, 

III, IV 
током 

школске 

године 

Чланови 

школског 

тима 

Чланови тима 

за 

самовреднова

ње 

Спровођење 

протокола за 

посматрање 

часа 
Спровођење 

упитника, 

анкета за 

ученике и 

родитеље 

Извештаји о 

раду 

школског 

тима на 

полугодишту 

и на крају 

школске 

године 
Приказ 

аналитичко 

истраживачк

их резултата 
6. Прати и 

утврђује 

резултате 

рада 

ученика и 

одраслих 

Праћење 

ефеката мера 

за 

унапређивање 

резултата рада 

ученика 

I, II, 

III, IV 
током 

школске 

године 

Чланови 

школског 

тима 

Чланови тима 

за 

самовреднова

ње 

Анализа успеха 

ученика на 

класификацион

им периодима 
Анализа мера за 

побољшање 

Извештаји о 

раду 

школског 

тима на 

полугодишту 

и на крају 

школске 

године 
Приказ 

аналитичко 

истраживачк

их резултата 
 

Акциони план израдили су заменик кординатора Дејана Дајсковић и кординатор тима Маја 

Милатовић. Чланови тима су упознати са акционим планом 20.11.2020. године. 

Акциони план Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Р.

б. 
Циљ Задатак 

Начини 

остварив

ања – 

активнос

т 

Време 

остварив

ања 

Носиоци 

остварив

ања 

Тренут

но 

стање 

Жељено 

стање 

Начини 

праћења и 

вредновањ

а 
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1 Унапређив

ање  

квалитета 

наставе и 

учења 

Прати 

области 

квалитета: 
1.Програмир

ање, 

планирање и 

извештавање 
2.Настава и 

учење 

Преглед 

планирани

х метода и 

облика 

рада у 

оперативни

м 

плановима 

рада 

наставника 
 

новемб. 
март 

По 

Стручним 

већима: 
1. Арх.-

Чорбић 
    
2.Грађ.-

Милатовић 
           
3. Друштв.- 

Стеванови

ћ 
 
4. Прир.-

Митровић 
 
5. Језик- 

Николић 
 

 да се 

повећа 

заступљен

ост 

разноврсн

их и 

активних 

метода и 

облика 

рада у 

настави 

Статистичко 

аналитички 

приказ у 

процентима 

заступљеност

и метода и 

облика рада у 

оперативним 

плановима 

наставника 

3 Стара се о 

остварива

њу циљева 

и 

стандарда 

постигнућа 

Прати 

области 

квалитета: 
3.Образовна 

постигнућа 

ученика 
4.Подршка 

ученицима 
(унапређива

ње 

разноврсног 

начина 

праћења и 

вредновања 

постигнућа 

ученика) 
 

Анкета за 

ученике  
Анкета за 

наставнике 
(фебруа/ 

март) 
 

новемб. 
март 

Чланови 

тима: 
-

Милатовић

  
-педагог 
-Чорбић 
-

Стеванови

ћ 
-Митровић 
-Николић 

Резултат

и анкете 

о 

тренутно

м стању 

у 

погледу 

разноврс

ног 

начина 

оцењива

ња 

(Анкета 

за 

утврђива

ње 

тренутно

г стања) 

повећање 

разноврсн

ости 

начина 

оцењивањ

а 
 

Статистичко 

аналитички 

приказ 

заступљених 

начина 

оцењивања и 

однос са 

успехом 

ученика на 

класификаци

оном 

периоду 

 

 

На састанку тима одржаном 20.11.2020. , договорено је да се настави са процесом праћења и 

унапређивања метода рада, сада у комбинованом моделу наставе, као фактора школског успеха/ 

неуспеха. Дефинисана је тема, циљ, начин спровођења активности- анкете за ученике и анкете за 

наставнике, одређени су носиоци активности, као и време реализације. Околности изазване 

пандемијом, прелазак на онлајн наставу у потпуности у периоду од 30.11.- 18.12., као и измена 

Календара образовно- васпитног рада за средње школе су утицали на реализацију планираних 

активност тима, па је спровођење анкета одложено за фебруар. 

У складу са Упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од 12.1.2021. 

године, као и са изменама Календара образовно- васпитног рада за средње школе, на састанку 

Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 14.01.2021. разматрано је питање 

организације наставе у другом полугодишту школске  2020/21. године.  

Донет је закључак  да се настава у другом полугодишту организује према моделу наставе 

који се примењивао на почетку школске године, тј. од септембра, који подазумева комбиновану 

наставу, уз доследну примену свих епиемиолошких мера. За  ученике чији су се родитељи 

определили у потпуности за наставу на даљину, начин организације је остао исти као током 

првог полугодишта. 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе је спровео планиране активности тј. упитник 

за наставнике и упитник за ученике 23.02.2021. године. Педагог је осмислила анкете, у сарадњи 
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са координатором Тима. Иако се, у том периоду, настава изводила по комбиновном моделу и 

постојала је прилика за анкетирање ученика и наставника у школи, одлучено је да она буде 

спроведена у форми Гугл упитника.  

Анкета је формирана као анонимна, тако да су ученици били веома отворени за сарадњу, што 

се могло видети и по броју коментара ученика у оквиру питања отвореног типа. 

На анкету је одговорило 232 ученика (по разредима 57+58+63+54), што  чини 70% од 

укупног броја ученика и 38 наставника ( 88%) . 

Урађена је статистичка обрада , а затим и упоредна анализа анкете ученика и наставника, као 

и упоредна анализа резултата анкета из претходне и ове школске године. 

На основу статистичких података, педагог је изнела запажања, закључке и препоруке за даљи 

рад. 

На Наставничком већу одржаном 11.03.2021., сви наставници су упознати са резултатима и 

анализом анкете који су представљени у табеларној форми. Анализа је послата  свим 

запосленима на мејл након већа и постављена је на Гугл диску/Директоријуму тима за квалитет, 

и на тај начин је, такође, доступна свим запосленима.  

 

 

Табелани приказ Упорене анализе анкете за ученике и наставнике, са детаљним запажањима, 

препорукама за даљи рад од стране педагога: 

 
*Црвеном бојом су приказани проценти добијени у анкети ове школске године. 
  Плавом бојом су приказани проценти добијени у анкети прошле школске године. 

Ред

ни 

бро

ј 

пит

ања 

УЧЕНИЦИ 

Редни  
број 
питања  
 

НАСТАВНИЦИ 
ЗАПА

ЖАЊА 

ПРЕПО

РУКЕ 

ЗА  

ДАЉИ 

РАД И 

НАЧИ

Н 

ПРАЋЕ

ЊА 

1. Највише ми 

одговара следећи 

начин 

оцењивања: 

1. Оцене дајем за: 
 

 У 

оперативн

им 

плановим

а 

планирати 

разноврсн

е облике и 

методе 

рада на 

часу 
 а) усмено     

                                       19,

78% 
                                       15,

40% 

 а) усмено                      85,7% 
                                      20,80% 

Доминирај

у усмене и 

писмене 

провере 

знања. 
Ученицим

а 

одговарају 

разноврсн

и начини 

оцењивањ

а 

Увести 

разноврсн

е начине 

провере 

знања и 

оцењивањ

а. 
Рад 

Стручног 

већа 

 б) писмено: писмени 

задатак, контролна 

вежба, блиц тест, 

графички рад ...      
                                      47,

38% 

 б) писмено: писмени задатак, контролна вежба, блиц 

тест, графички рад ...            
                                      71,6% 
                                      30,20% 
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                                      23,

50% 

 в) на часу радимо у 

мањој групи – групни 

рад       
20,88% 

                                       14,

40% 

 в)на часу радимо у мањој групи- групни рад       

33,75% 
                                      9,40% 

  

 г) истраживачки рад, 

пројекат – нас неколико 

спремамо тему 
                                            

      20,15% 
                                       14,

70% 

 г) истраживачки рад, пројекат – нас неколико 

спремамо тему                             22,00% 
                                      9,40% 

  

 д) рад у пару                

34,45% 
                                      17,

90% 

 д) рад у пару                  28,4% 
                                         8,30% 

                                                                                               

                                                                        

  

 ђ) самосталан рад – сам 

радим презентацију, 

пројекат, реферат...            

          27,65% 
                                      14,

00% 

 ђ) самосталан рад – сам радим презентацију, пројекат, 

реферат...                      81,7% 
                                      20,90% 

  

  2. Просечни број оцена (свих врста) које 

упишем по ученику за једно 

полугодиште је: 

Наставниц

и дају 

просечно 

4,13 оцена 

по 

ученику, 

за једно 

полугоди

ште 
 
5,3 оцене 

по 

ученику за 

једно 

полугоди

ште 

 

2. Колико често, по 

твом мишљењу, 

наставници, осим 

за писмену и  

усмену проверу 

знања, дају оцене 

и за друге врсте 

рада – 

активности 

ученика на часу: 

3. Колико често дајете формативне тј.  

„педагошке“оцене, на пр: активност 

на часу (ученик пита, запажа, 

закључује, интересује се, предлаже, 

изражава своје мишљење...), успешан 

у „еурека питањима, захтевима“; у 

вршњачкој едукацији помаже 

другима, „асистент“ наставнику; и 

сл.:  

  

 а) не дају 

уопште       

                            3,4

8%                            

4,10%         

 а) не дајем уопште  

                           2,40% 

                           0,00%       

  

 б) мало             

43,23% 
                          56,8

 б) ретко             43,1%  

                         37,50%         
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5% 

 в) често            

53,3% 

                                  39,0

4% 

 в) често              54,5% 

                         62,50% 

Заступљен

ије 

формативн

о 

оцењивањ

е у односу 

на прошлу 

годину 

Ускладит

и у 

вреднова

њу 

познавање 

чињеница 

и 

развијено

ст 

вештина 

(разлика 

са 

начином 

оцењивањ

а) 
Рад 

Стручног 

већа , 

развој 

компетен

ција 
  4. Колико бројчано, у рубрици за једног 

ученика, у просеку, упишете 

„педагошких“   

оцена током једног полугодишта: 

наставниц

и током 

једног 

полугоди

шта 

упишу 

просечно 

по 2,21 

педагошки

х оцена по 

ученику 
 

1,6 

педагошки

х оцена 

 

3. Наставник 

објасни зашто сам 

добио одређену 

оцену: 

5. Ученику објасним зашто сам  му дао 

одређену оцену: 

Ученици 

не 

препознају 

начин 

образлага

ња 

добијене 

оцене у 

мери како 

се 

наставниц

и о томе 

изјашњава

ју 

Стручно 

веће, 

Правилни

к 

ооцењива

њу 

 а) никада          

6,4%  

                         12,4

0%                     

 а) никада           0,00%  

                           0,00%                 

  

 б) ретко            

37,4%                       

    46,90%              

 б) ретко             5,35% 

                           3,10%          

  

 в) увек              

56,23%                    

      40,70% 

 в) увек              94,65%                                   

96,90% 

         

4. Јасан ми је 

критеријум 

6. Ученицима је јасан критеријум 

оцењивања који ја примењујем:  

Значајна 

разлика у 

томе како 

учениципр

Стручно 

веће: 

циљеви и 

исходи 
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оцењивања:  епознају 

критерију

м 

оцењивањ

а у мери 

како се 

наставниц

и о томе 

изјашњава

ју 

наставног 

предмета 

 а) није           

   10,75% 

                         12,2

0%                    

  а) није им јасан    

                           0,00%  

                           0,00%        

  

 б) делимично   

                         51,8

3% 

                         55,8

0%               

 б) делимично им је јасан            

                           2,40% 

                                   3,10% 

  

 в) потпуно ми је   

     јасан            

37,45% 

                         32,0

0% 

  в) потпуно им је јасан 

                         97,60% 

                                  96,90% 

  

5. Јасан ми је начин 

како могу да 

поправим оцену: 

7. Ученицима је јасан начин како могу 

да поправе своју оцену из предмета 

који предајем:  

Ученицим

а није у 

довољној 

мери јасан 

начин како 

могу да 

поправе 

оцену 

Усклађив

ање 

критерију

ма 

оцењивањ

а 

 а) није                

6,65% 

                           8,8

0%                     

 а) није                0,00% 

                           0,00%                   

  

 б) делимично  

                         31,2

5% 

                         33,3

0%               

 б) делимично   

                           0,00%  

                           6,20%               

  

 в) јасно ми је   

62,1% 

                         57,8

0% 

 в) јасно им  је     100%         

                              93,80% 

  

6. Наставни 

предмети, 

лекције, градиво 

су ми:  

8. По мојој процени, ученицима су 

наставни предмети, лекције, градиво:  

Ученици 

су у већој 

мери 

мотивисан

и за  

наставне 

Однос 

наставник 

ученик 
Стручно 

веће: 

Мотиваци
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предмете 

него што 

то 

наставниц

и 

процењују 

ја 

 а) занимљиви       

                           5,6

8% 

                           6,8

0% 

 а) занимљиви       

                           0,00% 

                           3,10%    

  

 б) неки предмети 

ме интересују 

више, неки мање   

                         71,7

8% 

                         60,3

0% 

 б) неки предмети их интересују више 

неки мање   

                        63,85% 

                                 53,10% 

  

 в)  мало је 

предмета за које 

сам заинтересован 

                         22,5

3% 

                         32,9

0% 

 в)  мало је предмета за које су 

заинтересовани      

                         36,15% 

                                 43,80% 

  

7. Предмети су ми 

занимљиви:   

9. По мом мишљењу, ученицима су 

предмети занимљиви: 

                              

Код 

ученика 

мотивациј

а долази и 

од 

предмета и 

од односа 

са 

наставник

ом 

Однос 

наставник 

ученик 
Стручна 

тема: 

Мотиваци

ја 

  а) због самог     

предмета          

25,28% 

                         28,5

0%      

 а) због самог     предмета         10,65% 

                         12,50%         

  

 б)  и због предмета 

и због 

наставника       

                          46,9

8% 

                         47,9

0% 

 б)  и због предмета и због 

наставника               

                         72,15% 

                         81,30% 

  

 в) мање због 

предмета, више 

због наставника      

 в) мање због предмета ,више због 

наставника        17,25% 

6,20% 
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27,65% 

                         23,6

0% 

        

8. Одговара ми 

настава на 

даљину: 

10. Одговара ми настава на даљину: Ученицим

а у већој 

мери 

одговара 

настава на 

даљину 

него 

наставниц

има. 

Унапређи

вати 

употребу 

дигитални

х алата у 

настави. 

 а) да                

48,33% 

 а) да                12,45%   

 б) делимично 

34,85% 

 б) делимично 55,60%   

 в) не                

16,78% 

 в) не                31,95%   

9.  У настави на 

даљину одговара 

ми када је час 

организован на 

следећи начин: 

11.  У настави на даљину одговара ми када 

час организујем на следећи начин: 

Гугл 

учионица 

у мањој 

мери 

одговара 

ученицима 

него 

наставниц

има. 

Већа 

заступљен

ост алата 

који 

омогућава

ју 

интеракти

вну 

наставу 
 Гугл учионица 

а) да                 

68,96% 

б)делимично   

19,39% 

в) не                

 11,63%                   

 Гугл учионица 

а) да                 71,05% 

б)делимично   28,95% 

в) не                 0,00 %                   

  

 Зум 

а) да                

 42,67%                   

  

б) делимично 

 31,89%      

в) не                 

24,57%                     

 Зум 

а) да                 50,00%                     

б) делимично  26,30%      

в) не                 23,68%                     

  

 Мит 

а) да                 

40,95%                    

  

б) делимично 

 29,31%       

в)  не                

 Мит 

а) да                 31,58%                      

б) делимично  13,16%       

в)  не                55,26%                      
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29,74%                    

  

10. У настави на 

даљину, 

наставници на 

часовима 

примењују ове 

начине рада: 

12. У настави на даљину, примењујем или 

бих радо примењивао/ла следеће 

начине рада: 

У настави 

се 

примењују 

активни, 

кооперати

вни 

начини 

рада у 

извесној 

мери. 

Стручна 

већа: 

Примена 

разноврсн

ијих 

начина 

рада; 

Сарадња 

Стручних 

већа 
 а) Задају 

истраживачке 

задатке 

ученицима: 

да                      

36,64% 

ретко                

44,83% 

никада              

18,53%                    

              

 а) Задајем истраживачке задатке 

ученицима 

да                      31,57% 

ретко                55,26% 

никада              

13,15%                                  

  

 б) Држе час 

заједно са 

наставником неког 

другог предмета 

да                        

3,87% 

ретко                  

9,48% 

никада              

86,63%                    

              

 б) Држим час заједно са наставником 

неког другог предмета 

да                      18,42% 

ретко                34,21% 

никада              

47,37%                                  

  

 в) Ученици су 

предавачи 

да                        

3,45% 

ретко                

21,98% 

никада              

74,56%                    

              

 в) Ученици су предавачи 

да                      31,58% 

ретко                31,58% 

никада              

36,84%                                  

  

11. Уколико сматраш 

да је нешто важно 

за ову анкету, а 

није било у 

питањима, напиши 

13. 
 

 

 

 

Уколико сматраш да је нешто важно за 

ову анкету, а није било у питањима, 

напиши овде: 

 

КОМЕНТАРИ НАСТАВНИКА: 

 

Ученици 

су 

значајно 

заинтерес

ованији за 

 

Рад на 

подизању 

мотивациј

е код 

наставник
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овде: 

 

КОМЕНТАРИ 

УЧЕНИКА: 
 
1.разред: 
-Да буде питање:Да ли 

ученицима одговара 

већи број контролних 

и испитивања у једном 

дану? Не 
-Да буде 

питање:Однос 

професора према 

ученицима.... 
 
-Предлог: Шта би ми 

више одговарало 

током наставе на 

даљину?  
1.Одржавање онлајн 

часова по распореду  
2.Понекад одржавање 

часова, а понекад само 

постављање 

материјала  
 3.Да наставници само 

поставе материјал који 

треба да учимо, а да 

часови буду 

одржавани само у 

школи 
-Сматрам да је важно 

да имамо мање 

писмених и усмених 

одговарања у једном 

дану.Иако смо пола 

онлајн, пола у школи 

сматрам да може да се 

тај тест у недељи када 

смо у школи или 

одговарање пребаци за 

следећи час када смо у 

школи, како не би 

имали превелико 

оптерећење. Просто 

нам је претерано да 

имамо по неколико 

тестова и одговарања у 

једном дану а када се 

погледа цела недеља 

онда је то сваки час и 

сваки дан. 
-Рок за предају рада 

био је 18.јануар. Ја сам 

предао тог дана и 

добио 2, а остали 

ученици још увек нису 

предали и имају више 

времена да ураде. Ако 

то има смисла 

👏👏👏🇷🇸 
-Да буде и 

 

 

1.разре

д: 
-ова 

школа 

није мој 
избор 

-свиђа 
ми се 

ова 

анкета 

-

наставн
ици су 

строги 

-

наставн

ици су 
неправе

дни 

-треба 

гледати 

обе 
стране, 

питајте 
ово и 

наставн

ике 

-убијају 

вољу 
детету 

-да се 
добије 

образло

жење за 
оцену 

-не 
одговара

ју ми 

блиц 
тестови 

2.разред

: 
 
-однос 

наставн
ика лош 

-да се 
професо

ри не 

деру 

-да нас 

не 
третирај

у као 

„уличар
е“ 

-да се 
скрате 

часови 

-свиђа 

ми се 

што 
спровод

ите 

овакву 

 
-Пандемија има и своје добре стране, унапредили 

смо се дигитално, пример је и ова анкета. 
 
Напорно. 

анкету од 

наставник

а и дају 

много 

више 

коментара, 

питања, 

предлога. 

а. 
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питање:Како се 

осећате на часовима? 
-Да буде питање:Да ли 

ученицима одговарају 

двочаси? Да ли 

ученицима одговара 

већи број контролних 

у једном дану?Не. 
 
2.разред: 
- Мање свега у недељи 

када се иде у школу. 

Не можемо да 

постигнемо. 
- Поједини професори 

би требало да имају 

разумевања за ученике 

због целе ситуације са 

короном. Када им 

поставимо више пута 

исто питање, то не 

значи да не пазимо на 

часу, већ нам је тешко, 

јер пола радимо у 

школи, а пола онлајн. 

Неки професори 

немају разумевања и 

волео бих када би се то 

променило. 
-Недостатак времена и 

реализованих часова у 

школи због 

поправљања оцена. 

Такође и да има мало 

мање градива јер је 

теже по питању 

стручних предмета. 
 
3.разред: 
- Превише има Зум 

часова 
- Много мање знамо 

сад док је онлајн 

настава, него пре. 

Мање радимо у школи, 

а више нам се дају 

контролни и задаци. 
- Мислим да би 

наставници требали 

више да дају 

истраживачких 

задатака. 
- Више задатака за 

домаћи рад, ради 

бољег оцењивња. 
- Важно је да 

завршимо школу... 
  
4.разред: 
- Наставници превише 

задају. 

анкету 

-да сме 

да се 
закасни 

на 1. час 

до 15 
минута 

-да на 
неком 

часу 

погледа
му неки 

филм о 

градњи 

-да на 

часу 
буде 

нешто 

занимљи
во: 

филм... 

-да 

после 

нове 
лекције 

одмах 

имамо 
проверу 

знања 

3.разред

: 
 
-свиђа 
ми се 

ова 

анкета 

-да 

професо
ри 

смање 

тон, 
много 

вичу 

-

наставн

ици су 

досадни 

-
наставн

ици су 

нервозн
и 

-

наставн

ици су 
неправе

дни 

 
4.разред

: 
 
-ако се 
добије 1 

на 

графичк
ом, 

зашто је 

закључе
но један 

-свиђа 
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ми се 
ова 

анкета 

-

наставн

ик је 
неразум

љив  

-да 

наставн

ици 
буду 

више 

заинтере
совани 

за 

ученике 

-часови 

дуго 
трају 

-да прва 
смена 

почиње 

у 7:45 

-више 

праксе 
уз 

теорију 

-учи се 

пуно 

небитни

х ствари 

 

 

 

Београд                                                           Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

28.2.2021                                                                               Маја Милатовић, координатор Тима 

Дејана Дајесковић Тимић, педагог школе  

.                                    

      Након спроведене Анкете за наставнике и ученике, у организацији Тима за квалитет, као 

једну од мера унапређивања наставе, која је усмерена на остваривање исхода и компетенција, 

педагог предлаже Пројектну наставу, на нивоу свих Стручних већа за области предмета, као и у 

оквиру активности Тима за међупредметне компетенције и Тима за пројекте.  

На одржаним састанцима свих Стручних већа, донети су конкретни закључци. Договорено 

је да се активност повеже са Светским даном здравља-7.април и Даном планете Земље-22.април 

и да целокупна реализација активности, укључујући и ученичке радове, буду у дигиталној 

форми. Током дискусије на одржаним састанцима свих Стручних већа, дат је начелан оквир 

активности у организационом смислу: један или више наставника на својим часовима је темама 

пришао из угла предмета који предаје; осмишљене су активности ученика које ће реализовати 

кроз пројектну наставу. Продукте на крају активности (ученичке презентације, паное, плакате и 

сл.) су презентовани у договореном термину. Ученици су вредновани за рад у овим 

активностима. Време реализације активности: април/мај. 

Педагог је дала приказ теоријске основе пројектне наставе и проследила литературу 

председницима Стручних већа, коју су они проследити својим члановима, у којој је предложен 
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начин организовања, начин праћења и вредновања у овом облику рада у настави. Литература, 

као и сви ученички пројекти су постављени у Гугл учионици Педагог- сарадња са 

наставницима.  

  

Пројектна настава је спроведена на следећим предметима: 

 

Предмет Разред Наставник/ци 

Енглески језик 1./ 3. Ивана Мирановић 

Технологија грађевинских радова  2. Јасна Грубић и Бранка Цвијовић 

Географија 1. Љиљана Влајковић 

Биологија 1. Ана Фодора 

Грађевински материјали (блок) 1. Марија Радисављевић, Биљана Чорбић 

Радуловић 

Железнице 4. Славица Везмар 

Физичко васпитање 3. Снежана Станисављевић 

Испитивање грађевинских материјала 3. Марко Бошковић 

Српски језик и књижевност 3. Владимир Николић 

Социологија, Историја, Географија, 

Биологија ("Живимо здраво") 

1. Ненад Стевановић, Петар Нешић, Љиљана 

Влајковић, Ана Фодора 

Саобраћајнице 3. Снежана Векић 

Испитивање грађевинских материјала 3. Снежана Векић 

Српски језик и књижевност, Историја, 

Биологија, Географија, Архитектура и 

грађевинарство, Физика 

1. Сенка Видаковић, Петар Нешић, Ана 

Фодора, Љиљана Влајковић, Тања Јоцић 

Стаматовић, Тереза Младеновић 

 

Квалитет наставе унапређен је разноврсношћу презентовања градива, тако што су 

наставници грађевинске и архитектонске групе предмета: Снежана Петровић- Кузмић, Тања 

Јоцић Стаматовић, Снежана Векић, Милица Лазаревић, Маја Милатовић, Марко Бошковић, 

Драгана Рацић, Биљана Чорбић Радуловић и Андрија Ракочевић учествовали у снимању часова 

на РТС планети. 

Члан Тима, Биљана Чорбић Радуловић на информационом паноу, у улазном холу школе, 

благовремено поставља информације о најбољим постигнућима ученика у оквиру наставних и 

ваннаставних активности (успех ученика- ученици са најбољим успехом по разредима, најбоље 

одељење, спортски резултати, награде,..), а све у циљу промовисања и подршке свима који су 

својим радом и залагањем допринели успеху школе. 

Тим за квалитет је учествовао у статистичкој обради анкете коју је директор спровео о 

самовредновању свог рада и анкете коју је спровела педагог, која се односила на сагледавање 

извора на основу којих се планирају методе и облици рада. 

 

Препорука Тима за даљи рад: 

 у наредној школској години неопходно наставити са мерама унапређења квалитета 

наставе које су дале добре резултате у школској 2020/21. години. 

 наставити рад са Планом унапређивања које је школа израдила након посете просветних 

саветника 

 унапредити облике и методе рада у настави које имају за циљ да се ученици ставе у 

активан положај у процесу учења 

 по Стручним већима- направити План пројектне наставе за школску годину,  
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Записници са састанака Тима, извештаји, документи и остало су благовремено постављани на 

Гугл диску/ Директоријуму Тима за квалитет и тиме доступни свим наставницима и стручним 

сарадницима. 

Осим кроз састанке у школи, рад Тима се одвијао путем Зум платформе. 

Сарадња свих чланова Тима је била на високом нивоу, као и сарадња са другим тимовима. 

Београд                                                                                                            Маја Милатовић, 

30.6.2021.                           коодинатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

 

8.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ЗА РАЗВОЈ 

МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 

 

 

Р.

б. Задатак Активности Разр

ед 

Време 

остварив

ања 

Носиоци 

остварив

ања 

Сарадниц

и у 

остварива

њу 

Начини 

остварива

ња 

Начини праћења и 

вредновања 

1 Развијање 

компетенци

је за 

решавање 

проблема 
 
 Развијање 

компетенци

је за 

одговоран 

однос 

према 

здрављу  
 

 

 

 

Развијање 

компетенци

је за 

активно 

учешће у 

демократск

ом 

друштву  

Испитивање 

проблема, 

уочавање 

могућих 

решења,  
избор 

решења 
праћење и 

вредновање 

решења  
 
Подстицање 

развоја 

здравих 

животних 

стилова и 

превенција 

заразних 

болести 
 

 

 

 

 

 

Активно 

учествовање

  у животу 

школе и 

друштва  

  III 28.29. и 

30.10.202

0. 
 

Снежана 

Векић, 

секретар 

матурске 

комисије, 

проф. 
предметни 

наставниц

и, 

директор, 

педагог 

Министарс

тво 

просвете, 

науке и 

технолошк

ог  развоја, 

Завод за 

унапређив

ање 

образовањ

а и 

васпитања, 

Завод за 

вредновањ

е 

квалитета 

образовањ

а и 

васпитања 

и Пројекта 

државне 

матуре  

Учешће у  

пројекту 

првог 

пилотирањ

а државне 

матуре,  
 
уз све мере 

заштите 

од  ,,Covid-

a 19“, 

ученици 

су. 

показали  

врло 

одговоран 

однос 

према 

свом и 

туђем 

здрављу 
 
Сарадња 

са 

локалном 

заједницо

м, 

државним 

и 

међународ

ним 

организац

ијама 

ИЗВЕШТАЈ:  Одлуком 

ПРОЈЕКТНОГ ТИМА 

МИНИСТАРСТВА 

ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, 

одабрано је 92 школе за прво 

,,пилотирање“ државне 

матуре, a међу њима и наша 

школа.  Овим пројектом је 

обухваћен садашњи III 

разред, изабрана су одељења 

Г32 и Г33, а циљ је био да се 

провери квалитет испитних 

задатака. Планира се још 

један овакав пројекат за мај 

2021.год., а затим и проба 

државне матуре у марту 

2022.год.    
Ученици  су били обавезни 

да буду у школи у 08:30h, 

били су распоређени према 

унапред утврђеном 

распореду, са размаком од 

минимално 2м, а уз све мере 

заштите од  ,,Covid-a 19“, тј. 

показали су врло одговоран 

однос према свом и туђем 

здрављу. 
Обавеза ученика је била и да 

имају важећи прибор за рад. 

Сва три дана су решавали 

тестове, са различитим 

типовима задатака, 

уочавањем могућих решења, 

избором решења... 

Вредновање решења ће се 

реализовати екстерно, школа 

ће добити резултате, а 

праћење ће се наставити и у 

следећем ,,пилотирању“ 

државне матуре. 
По завршетку посете школи, 

особе задужене за 

надгледање попуниле су  

образац ,,Извештаја о 
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надгледању спровођења 

првог пилотирања“, а наша 

школа је добила похвале за 

успешну организацију и 

испоштоване све протоколе. 
 
ИЗВЕШТАЈ секретара 

матурске комисије 
Извештај о надгледању 

спровођења првог 

пилотирања 
Фотографије 

2 Развијање 

компетенци

је за 

целоживотн

о учење  
 

 

 

Развијање 

компетенци

је за 

сарадњу 

Подстицање 

развоја: 
-

комуникациј

е на 

матерњем и 

страном 

језику: 

способност 

изражавања 

и тумачења, 

мисли, 

осећања, 

чињеница и 

мишљења у 

усменој и 

писменој 

форми 
-

способности 

ефикасног 

управљања 

сопственим 

учењем 
 
Реализација 

заједничких 

пројеката и 

заједничко 

решавање 

проблема, 
Тимски рад  

II, 

III, 
 

У току 

првог 

полугођа. 
 

Милица 

Лазатреви

ћ, 

проф.стру

чних 

предмета 

Предметни 

професори 
Ученичке 

презентац

ије, 

семинарск

и радови 
 

 

Групни 

рад и рад у 

паровима 

ИЗВЕШТАЈ: Ученици су 

радили семинарске радове из 

Механике тла на основу 

блока из истог предмета, као 

и модел насипа и усека пута 

на Саобраћајницама 
ИЗВЕШТАЈ Актива за 

развојно планирање 
ИЗВЕШТАЈ Стручног актива 

грађевинске групе предмета 

3 Развијање 

естетичке 

компетенци

је  
 

Развијање 

креативност

и и 

естетских 

вредности у 

уметности и 

медијима  
 

Све 

чети

ри 

годи

не 

У току 

првог 

полугођа. 

Професор

и 

ликовног, 

музичког, 

руководио

ци секција 
 

ОС, 

предметни 

професори 

Упућивањ

е ученика 

на 

вируелне 

обиласке 

музеја, 

онлајн 

представе 

и концерте 
Упућивањ

е ученика 

на гледање 

одређених 

тематских 

филмова и 

разговор о 

њима 

ИЗВЕШТАЈ: Предметни 

професори и руководиоци 

секција упућивал су ученике 

на културне садржаје који су 

доступни путем интернета, 

као и на гледање филмова 

који наводе на размишљање 

(Талас, немачки, о томе како 

се лако може извршити 

фашизоидација). 
ИЗВЕШТАЈИ Стручних 

актива 
ИЗВЕШТАЈ руководилаца 

секција, библиотекара 

4 Развијање 

компетенци

је за 

сарадњу  

Реализација 

заједничких 

пројеката и 

заједничко 

решавање 

проблема, 
Тимски рад 

 I У току 

првог 

полугођа  

Сенка 

Видакови

ћ, 

проф.српс

ког 
Љиљана 

Влајковић

, проф. 

географије 

Предметни 

професори

, педагог 

Пројектна 

настава, 

групни 

рад, 

заједнички 

часови 

ИЗВЕШТАЈ: Професори 

српског  и географије, као и 

историје и стручних 

предмета почели пројектну 

наставу на тему Средњи век 

са идејом да се овај период 

обради из угла књижевности, 

географије, историје, 

грађевина и начина грађења 
 ИЗВЕШТАЈ Стручних 
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актива, 

                                              
ИЗВЕШТАЈ стручних 

сарадника 
Фотографије                              

     
5 Развијање 

компетенци

је за 

одговоран 

однос 

према 

околини  

Развијање 

еколошке 

свести  

 I У току 

првог 

полугођа  

Љиљана 

Влајковић

, проф. 

географије

  

ОС и 

други 

заинтересо

вани 

професори 

Предавања 

и групни 

рад везан 

за 

екологију 

ИЗВЕШТАЈ: На часовима 

географије ученици су се 

бавили еколошким 

насељима, урбанизацијоми 

животном средином, у форми 

дискусије, презентација и 

групног рада 
ИЗВЕШТАЈ Стручног актива 
 

6 Развијање 

компетенци

је за рад са 

подацима и 

информациј

ама  

Процењива

ње 

поузданости 

података и 

препознавањ

е узрока 

грешке, 

читање и 

тумачење 

графика и 

табела, 

коришћење 

ИТ  

I, II, 

III 

IV 

У току 

првог 

полугођа  

Предметн

и 

професори 

ОС, 

стручни 

сарадници 

Тестови и 

задаци у 

дигиталној 

форми 

ИЗВЕШТАЈ:Ученици су 

током првог дела 

полугодишта половично, а на 

крају у потпуности, били 

принуђени да користе и 

презентују  податке дате у 

електронској форми, да их 

критички анализирају и 

решавају 
ИЗВЕШТАЈИ свих Стручних 

актива и Тимова 

7 Развијање 

дигиталне 

компетенци

је  

Сигурна и 

критичка 

употреба 

електронски

х медија на 

послу, у 

слободном 

времену и 

комуницира

њу и 

I, II, 

III 

IV 

У току 

првог 

полугођа 

Предметн

и 

професори 

Педагог, 

библиотек

ар, ОС 

Индивидуа

лни 

радови, 

групни 

рад, 

пројекти, 

радионице  

ИЗВЕШТАЈ: Уз бригу о 

здрављу, која је есенцијална 

за очување живота, што се 

нарочито види у доба 

пандемије, развијање 

дигиталних компетенција се 

показало као неопходан 

услов образовања о 

одржавања наставе уопште.  
И ученици и наставници су 

побољшавали своје 

компетенције, служећи се 

разним платформама и 

формама рада. Гугл 

учионица, и уопште цео 

гуглов пакет постао је 

насушна потреба, а 

овладавање различитим 

алатима нужност. 

Коришћељње 

мултимедијалног видео 

материјала, као и израда 

истог постало је уобичајено и 

за ученике и за наставнике   
ИЗВЕШТАЈ свих Актива, 

Тимова, стручних сарадника, 

директора  
8 Развијање 

компетенци

је за 

одговоран 

однос 

према 

здрављу 

Подстицање 

развоја 

здравих 

животних 

стилова 

(исхрана, 

правилне 

употребе 

лекова, 

бављења 

спортом, 

опасности 

од 

психоактивн

их 

супстанци и 

I, II, 

III 

IV 

У току 

првог 

полугођа. 

ОС, 

стручни 

сарадници

, директор 

Сви 

предметни 

професори 

Учешће на 

трибинама

, 

предавањи

ма, 

пшраћење 

ситуације 

у земљи уи 

свету, 

одговоран 

однос 

према 

свом и 

туђем 

здрављу у 

школи и 

ИЗВЕШТАЈ: Најважнији циљ 

и задатак у време пандемије 

коронавируса јесте очување 

здравља. У складу са тим 

ученици су упознати са свим 

мерама које се предузимају 

како на нивоу државе, тако и 

на нивоу саме школе да би се 

спречило ширење заразе. Сви 

предметни наставници и 

целокупно особље школе, 

наставно и ненаставно, 

нашло се на првој линији 

фронта против ове заразне 

болести. Мудрошћу, 

одговорношћу и 
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превенција 

заразних 

болести)  
 

 

 

ван ње диасциплином ученици и 

наставници , заједно са 

локалном и државном 

самоуправом чувају своје и 

здравље својих ближњих . 

ИЗВЕШТАЈ свих актива и 

тимова, стручних 

сарадника,директора 
9 Развијање 

компетенци

је за 

активно 

учешће у 

демократск

ом друштву 

Активно 

учествовање

  у животу 

школе и 

друштва,  
Развијање 

толеранције 

и 

поштовање 

различитост

и 

I, II, 

III 

IV 

У току 

првог 

полугођа  

Ивана 

Миранови

ћ, проф. 
Тим за 

превенциј

у насиља, 

злоставља

ња и 

занемарив

ања 

Педагог, 

библиотек

ар, ОС, 

предметни 

наставниц

и 

Групни 

рад,  

дискусија, 

гледање 

видео 

материјала 

који 

указује на 

проблеме 

везане за 

насиље 

ИЗВЕШТАЈ: Одељенске 

старешине су у сарадњи са 

Тимом за заштиту од насиља, 

злостављаља и 

занемаривања, организовале 

гледање следећих видео 

материјала: Насилници, 
Живот онлајн-дигитално 

насиље, Не газите туђе снове, 
Безбедност деце на 

интернету-не комуницирајте 

са непознатим особама путем 

интернета  ИЗВЕШТАЈИ 

Тима за превенцију насиља, 

ОС, стручних сарадника,, 

Ученичког 

парламента                               

                     
10 Развијање 

компетенци

је за 

целоживотн

о учење  
 

 

 

Развијање 

компетенци

је за 

предузимљ

ивост и 

предузетни

штво 
 

Способност 

за ефикасно 

и 

конструктив

но 

учествовање 

у друштву и 

радном 

животу 
Способност 

за 

реализацију 

идеја, 

преузимање 

одговорност

и, 

планирање и 

управљање 

пројектима 
 
Упознавање 

са 

карактерист

икама 

различитих 

послова, као 

и значаја 

волонтирањ

а 

IV Април, 

мај 2021. 
Биљана 

Николић, 

проф. 

члан Тима 
Снежана 

Векић, 

проф.члан 

Тима 

Милан 

Травар, 

дипл.инг.а

рх 
Павле 

Ивковић, 

дипл. 

политикол

ог, бивши 

ученици 
 

Трибина: 

Отићи или 

остати 

ИЗВЕШТАЈ:  На ЗУМ 

конференцији која је 

реализована у два наврата 

десетак матураната наше 

школе разговарало је са 

бившим ученицима Миланом 

Траваром, дипл.инг.арх, који 

живи и ради у Шпанији  и 

Павлом Ивковићем, 

дипл.политикологом, који је 

живео на Малти а сада ради у 

Србији на РТС-у о томе како 

се у страној земљи тражи 

посао, шта треба да садржи 

биографија, као и о начину 

конкурисања, па све до 

начина рада и услова живота. 

Своја искуства поделила је и 

Снежана Векић, проф.и члан 

Тима, која је радила у Русији. 

11 Развијање 

компетенци

је за 

одговоран 

однос 

према 

здрављу 

Подстицање 

развоја 

здравих 

животних 

стилова 

(исхрана, 

правилне 

употребе 

лекова, 

бављења 

спортом, 

опасности 

од 

психоактивн

их 

супстанци и 

I Током 

школске 

године 

Ивана 

Миранови

ћ, 

проф.члан 

Тима 

ОС, 

предметни 

наставниц

и 

Панои: 

Сттилови 

здравог 

живота 

ИЗВЕШТАЈ: Ученици 

одељења Г11, група а и група 

б, урадили су паное : 

Стилови здравог живота 
Памои (продукти рада) 
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превенција 

заразних 

болести) 

12 Развијање 

естетичке 

компетенци

је 

Развијање 

креативност

и и 

естетских 

вредности у 

уметности и 

медијима 

I Јун 2021 Љиљана 

Влајковић

, 

проф,члан 

Тима 

Петар 

Нешић, 

проф 

историје 

Посета 

Народном 

музеју 

ИЗВЕШТАЈ:Историјско-   

геогеафска  секција „Мапа“ 

организопвала је посету 

Народном музеју, уз стручно 

вођење професора историје 

13 Развијање 

компетенци

је за 

комуникац

ију 
 

 

 

 

Развијање   

          

компетенци

је за 

сарадњу 

Усавршавањ

е усмене и 

писане 

комуникациј

е, 

комуникациј

е путем 

интернета и 

телефона, 

уважавање 

саговорника 
 

Пројектна 

настава, 

групни рад 

I, II, 

III 

IV 

Током 

школске 

године 

Чланови 

Тима   
предметни 

наставниц

и 
 

 

 

 

Реализаци

ја 

заједничк

их 

пројеката 

и 

заједничк

о 

решавање 

проблема, 
Тимски 

рад 

педагог Рад у 

групи,  
дискусија, 
Пројектна 

настава, 
Пројекти 
 

 

Пројектна 

настава, 

групни рад 
 

ИЗВЕШТАЈ: Предметни 

наставници су, у сарадњи са 

педагогом, имали часове 

пројектне наставе, као и 

пројекте, на којима су 

обрађивали различите теме 

са различитих аспеката: Кугу 

кроз векове и како је она 

променила свет, куга кроз 

књижевност, са географског, 

биолошког, друштвеног и 

историјског аспекта, као и 

кроз Мемоаре младог Њутна 

који је кугу за длаку избегао 

и током карантина дошао до 

својих најзначајнијих 

открића 
Ученици су са предметним 

професорима, тимски 

обрађивали различите теме, 

преводили стручне текстове 

са енглеског, бавили се 

рециклажним отпадом... 
Извештаји педагога, 

стручних актива 
Материјал у гугл 

учионицама: Пројекти и  
Педагог , сарадња са 

наставницима, пројектна 

настава 
31.07.2021.г                                                                                                                                                                                   

                                Тања Јоцић Стаматовић,координатор Тима 
 

                                                                                             Сенка Видаковић 

 

9.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ  
 

У Годишњем плану рада за школску 2020/2021. годину Грађевинске техничке школе „Бранко 
Жежељ” je наведено да су чланови Тима за професионални развој (у даљем тексту: Тим за ПР): 

 

1. Александар Расулић, наставник математике; 
2. Марко Бошковић, наставник грађевинске групе предмета; 
3. Милица Премовић, наставник грађевинске групе предмета; 
4. Петар Нешић, наставник историје; 
5. Дејана Дајесковић Тимић, педагог школе; 
6. Јелена Јевђић, представник савета родитеља. 

 
Кординатор тима за ПР је Александар Расулић. 

Рад Тима за ПР се одвијао у више фаза. 
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Прва фаза је припремна и она је остварена кроз прикупљање важећих прописа (закона, 
подзаконских аката, правилника) и других материјала на основу којих би сваком члану тима био јасан 
законски оквир и који би могли да помогну да се определе јасна и недвосмислена упутства за 
непосредан рад у вези с професионалним развојем наставника и стручних сарадника. Тај део је у 
целини обавио координатор Тима за ПР. 

 

Основни документи су: 

1) Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије”, број 88/ 2017, 27/2018 - други закон, 10/2019 и 6/2020); 

2) Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника („Службени гласник Републике Србије”, број 81/2017 и 
48/2018); 

3) Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 
професионалног развоја („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, 
број 5/2011); 

 

Важећи правилник о сталном стручном усавршавању је ступио на снагу 8. септембра 

2017. године. 

 

Изводи из прописа који уређују област професионалног развоја 

(1) Изводи из Закона о основама система образовања и васпитања (2017) (у даљем тексту: 

Закон) На основу чл. 6. Закона (Квалитет образовања и васпитања): 
„Елементи квалитета образовања и васпитања у Републици Србији, су: [...] 

8) компетенције и професионални развој наставника, васпитача и стручних сарадника, директора и 
секретара; [...]”. 

 

На основу чл. 7. Закона (Општи принципи образовања и васпитања): 
„Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле [...] 

4) професионалну етику и компетентност која подразумева високу стручност наставника, 
васпитача, стручних сарадника, директора и секретара, стални професионални развој и висок ниво 
професионалне одговорности и етичности; [...] 

У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се: [...] 

6) каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју 
појединца и напредовању у образовном и професионалном смислу; [...] ”. 

На основу чл. 10. Закона (Стандарди образовања и васпитања): 

„Стандарди образовања и васпитања представљају скуп норми на основу којих се врши процена 
квалитета у систему образовања и васпитања, и то: [...] 

4) стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника; 
5) стандарди компетенција директора.”. 

 

 
 

 
[...]”. 

На основу чл. 119. Закона (Надлежност органа управљања): 
„Орган управљања установе: [...] 

12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; 

 

На основу чл. 126. Закона (Надлежност и одговорност директора установе): 
„ [...] Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор: [...] 

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања 
наставника, васпитача и стручних сараданика; [...] ”. 
 

На основу чл. 130. Закона (Стручни органи, тимови и педагошки колегијум установе): 
„ [...] У установи директор образује следеће тимове: [...] 

6) тим за професионални развој; [...] ”. 
 

 
 
 

 
[...] ”. 
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На 
основ
у чл. 
138. 
Закон
а 
(Зада
ци 
стру
чног 
сарад
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На основу чл. 151. Закона (Стручно усавршавање и професионални развој 
наставника, васпитача и стручног сарадника): 

„Наставник, васпитач и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан је да се стално 
стручно усавршава [...] 

У току стручног усавршавања наставник, васпитач и стриучни сарадник може 
професионално да напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки 
саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник. [...] 

План стручног усавршавања [...] доноси орган управљања установе. 

Податке о професионалном развоју наставник, васпитач и стручни сарадник чува у мапи 
професионалног развоја (у даљем тексту: портфолио). 

Приоритетне области за период од три године, [...] прописује министар.”. 
 

На основу чл. 179. Закона (Евиденција о запосленима у установи): 
„Подаци о запосленима о којима установа води евиденцију су лични подаци, и то: [...] 

подаци о стручном усавршавању и стеченим звањима, [...] 

Руковалац подацима из става1. и 2. овог члана је установа.”. 

 

На основу чл. 180. Закона (Подаци у регистру запослених у установама): 
„Подаци из евиденције о запосленима уносе се у регистар запослених, и то: [...] 

2) подаци о професионалном статусу: [...] стручно усавршавање, [...] каријерно напредовање и 
кретање у служби. [...] 

Руковалац подацима из ставова 1-3. овог члана је Министарство.”. 

 
(2) Изводи из Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника (2017) (у даљем тексту: Правилник) 

 
На основу чл. 2. Правилника: 

„Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција 
наставника, васпитача и стручног сарадника [...] 

Саставни и oбавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева 
стицање нових и усавршавање постојећих компетенција [...] 

Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање.”. 

На основу чл. 4. Правилника: 

„Стално стручно усавршавање остварује се активностима које: 

1) предузима установа у оквиру својих развојних активности [...] 
2) се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова [...] 
5) предузима наставник, васпитач и стручни сарадник [...]”. 

 
На основу чл. 5. Правилника: 

„Стручно усавршавање [...] јесте обавезна активност наставника, васпитача и стручног сарадника 
утврђена педагошком нормом [...] 

 

На основу чл. 6. Правилника: 

„Облици стручног усавршавања су: 

1) програм стручног усавршавања који се остварује извођењем обуке; 
2) стручни скупови, и то: 
(1) конгрес, сабор; 
(2) сусрети, дани; 
(3) конференција; 
(4) саветовање; 
(5) конгрес, сабор; 
(6) округли сто; 
(7) трибина; 
(8) вебинар; 
3) летња и зимска школа [...] ”. 

 

На основу чл. 7. Правилника: 

„Програме обуке [...] одобрава Завод за унапређивање образовања и васпитања (у даљем тексту: 
Завод) на основу конкурса и објављује на својој интернет страници [...] 

Програм обуке који [...] не подлеже конкурсу је програм од јавног интереса. [...] 
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Програм обуке од јавног интереса [...] бесплатан је за учеснике. [...] ”. 

 
На основу чл. 8. Правилника: 

„Програм стручног усавршавања (у даљем тексту: Програм) остварује се кроз непосредан рад 
или на даљину путем интернета. [...] ”. 

 

На основу чл. 12. Правилника: 

„ [...] Организатор програма по завршетку обуке издаје учесницимауверење о 
савладаном програму обуке. 

Уверење о савладаном програму обуке садржи податке о: 

1) учеснику[...] 

5) компетенцијама; 
6) приоритетној области; 
7) трајању обуке и броју бодова. [...] 

Организатор програма је дужан да [...] Заводу у року од 30 дана електронским путем достави 
извештај о оствареној обуци са овереним списком учеснимка [...] ”. 

 
На основу чл. 16. Правилника: 

„[...] Наставник, васпитач и стручни сарадник систематично прати, анализира и вреднује свој 
образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални развој [...] ”. 

 

На основу чл. 17. Правилника: 

„ [...] средња школа [...]: 

1) прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања наставника, васпитача и 
стручних сарадника; 

2) води евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју наставника, васпитача и 
стручног сарадника; на крају радне, односно школске године издаје потврду наставнику, васпитачу и 
стручном сараднику о броју бодова остварених у петогодишњем периоду стручног усавршавања у 
складу са овим правилником; [...] 

7) упућује на стручно усавршавање наставнике, васпитаче и стручне сараднике који у 
петогодишњем периоду нису остварили најмање 100 бодова [...] 

Евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју чува установа у досијеу 
наставника, васпитача и стручног сарадника.”. 

 

На основу чл. 21. Правилника: 

„План стручног усавршавања наставника, васпитача и стручног сарадника је саставни део 
годишњег плана рада установе [...] 

Наставничко веће у јуну месецу разматра извештај директора о стручном усавршавању 
наставника, васпитача и стручних сарадника са анализом резултата примене стечених знања и вештина. 

Извештај са анализом [...] саставни је део годишњег извештаја о раду установе и доставља се на 
усвајање органу управљања [...] ”. 

 

На основу чл. 23. Правилника: 

„[...] Сат похађања обуке стручног усавршавања има вредност бода. 
[...] дан учешћа на стручном скупу [...] има вредност једног бода. [...] 

Наставник, васпитач и стручни сарадник дужан је да у току пет година оставри најмање 100 
бодова из различитих облика стручног усавршавања [...] од чега најмање 80 бодова из одобрених 
програма стручног установе усавршавања.”. 

 

На основу чл. 24. Правилника: 

„Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да 
напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши 
педагошки саветник и високи педагошки саветник [...]”. 

 

На основу чл. 41. Правилника: 

„Наставнику, васпитачу и стручном сараднику, стручно усавршавање које је оствaрио до дана 
ступања на снагу овог правилника, признаје се у складу са одредбама раније важећег прописа, а стечени 
бодови урачунавају се у број бодова прописан овим правилником. 

Поступак за стицање звања започет по пропису који је важио до ступања на снагу овог правилника 
окончава се по пропису који је важио до ступања на снагу овог правилника.”. 
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(3) Компетенције наставника из Правилника о стандардима компетенција за 
професију наставника и њиховог професионалног развоја (2011): 

 

К1 Компетенције за наставну област, предмет и методику 
наставе К2 Компетенције за поучавање и учење 

К3 Компетенције за подршку развоју личности 
ученика К4 Компетенције за комуникацију и сарадњу 

 

(4) Приоритетне области објављене на интернет страници Завода (за период од три године): 
 

П1 Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и 
употреба информационо-комуникационих технологија у релизацији 
образовно-васпитног процеса 

П2 Методика рада са децом/ученицима којма је потребна додатна подршка (рад са 
децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...) 

П3 Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације 
наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања 
релевантних за циљеве и исходе предмета/области) 

П4 Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма 
превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања  

Друга фаза је остваривана у посебним условима, јер је због проглашене пандемије заразне 
болести Ковид-19 (први заражени је регистрован 6. марта 2020. године) Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја прописало комбиновани модел наставе у средњим 
школама. 

Према том моделу одељења су подељена на по две групе, а настава се одвијала тако да једне 
недеље ученици 1. и 3. разреда имају наставу у школским просторијама, док ученици 2. и 4. разреда те 
недеље имају наставу на даљину.Следеће недеље ученици 2. и 4. разреда имају наставу у школским 
просторијама, док ученици 1. и 3. разреда те недеље имају наставу на даљину. 

Због погоршања епидемиолошке ситуације, прво полугодиште је завршено у петак, 18. децембра 
2020. године, а последње две недеље је остварена искључиво настава на даљину (од 7. децембра до 
18. децембра). 

У тим условима све активности су се одвијале углавном коришћењем софтвера за видео 
конференције (углавном платформе Zoom и Google Meet). 

 

Важно је напоменути последњу реченицу из прошлогодишњег извештаја о раду Тима за ПР: 

„Будући да није известан почетак нове школске године у редовном режиму због нејасне ситуације 
са пандемијом заразне болести Ковид-19, планирано је да се током августа организује обука везана за 
наставу на даљину, али да и та обука буде на даљину, тј. да се оствари путем интернета.” 

Такође је важно напоменути да су поједини наставници (А. Расулић, И. Миљаковић...) на 
састанцима Наставничког већа и Педагошког колегијума у периоду припреме наставе (крај августа и 
почетак септембра 2020. године) указивали на неопходност правилне примене упутства за наставу на 
даљину у смислу преласка на систем G suite for education, као један од понуђених система који 
испуњава захтеве Министарства. 

У већем делу првог полугодишта један део наставника је користио Google учионицу на основу 
свог приватног Gmail налога. 

 
У току октобра је договорено да директор, стручни сарадници и већина наставника похађају обуку 

за рад на платформи G suite for education. 
У том смислу директор је на предлог педагога одобрио стручно усавршавање које је реализовано у 

дужем временском периоду, почевши са једнодневном обуком које је остварена у просторијама школе 
(субота и недеља, крај прве недеље новембра). 

Изабран је одобрен програм стручног усавршавања: 

Гуглов пакет (G suite) за комуникацију и сарадању у школи 

под каталошким бројем 626, који се изводи путем Интернета, област је Општа питања наставе, 
компетеције су К4, приоритетна област је П1, општи циљеви: 

Унапређивање компетенција за онлајн комуникацију и сарадњу са колегама, ученицима и 
родитељима коришћењем апликација бесплатног Гугловог пакета за образовање, 

са трајањем од 5 недеља и који доноси сваком учеснику 40 бодова. 

Даље стручно усвршавање је остваривано управо коришћењем платформе G suite for education. 

У међувремену су отворени одговарајући Gmail налози за све запослене и све ученике. Поступно 
су сви наставници пренели своје материјале на нову платформу, а у току је пренос дела докумената 
школе на дељени диск и постепена трансформација целокупног рада школе. 
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Будући да је дошло до скраћења трајања првог полугодишта и преласка на модел искључиве 
наставе на даљину, наставници су били преоптерећени, па је у договору са извођачима обуке дошло до 
договора да се задати временски рокови продуже. 

У међувремену је одређеном броју полазника достављен сертификат о завршеној обуци, а један 
мањи број полазника је завршио своје обавезе у току другог полугодишта. 

 

У оваквим условима нису били организовани уобичајени видови стручног усавршавања 

(семинари, конференције...) ван установе. 

 

У току другог полугодишта је Тим за заштиту обавестио чланове колектива да је на платформи: 

cuvamte.gov.rs 

доступно похађање онлан обука у вези са превенцијом насиља. У питању су две обуке: 

1. „Обука за запослене – породично насиље”; 
2. „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању”. 
За ове обуке компетеције су К3, а приоритетна област је П4. 

Просветним радницима након завршене обуке доступан је за преузимање персонализован 
сертификат и признаје се 16 бодова за остварено усавршавање које предузима установа у оквиру својих 
активности. 

У току је похађање тих обука и већина од укупног броја наставника и стручних сарадника је 
завршила обе обуке. 

 
Наша школа је у понедељак, 31. маја 2021. године започела онлајн обуку „Дигитална учионица” (то 

је четврти круг). 

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у образовању: 

„Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника 
и дигиталних образовних материјала” 

одвијаће се путем интернета. 

 
Обука је обавезна за све наставнике, стручне сараднике и директоре у основним школама, 

гимназијама, средњим стручним и уметничким школама и спада у категорију обука од јавног интереса. 
Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене информационо- 

комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћење 
дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и коришћење система за управљање 
наставом и учењем у дигиталном окружењу и већег броја алата за самостално креирање образовних 
ресурса. 

За ову обуке компетенције су К4, а приоритетна област је П1. 
Обука ће се завршити у недељу, 11. јула 2021. године. 

 
Директор је на предлог педагога одобрио стручно усавршавање које је реализовано једнодневном 

обуком које је остварена у просторијама школе у среду, 30. јуна 2021. године. 

Изабран је одобрен програм стручног усавршавања: 

Јавни говор – технике излагачке писмености 

под каталошким бројем 622, који се изводи уживо, област је Општа питања наставе, компетеције су 
К4, приоритетна област је П3, општи циљеви: 

Развијање језичких компетенција унапређивањем културе говора наставника са 
трајањем од једног дана и који доноси сваком учеснику 8 бодова. 

Обуку је похађало двадесетак наставника, педагог и директор школе. 

 

Одржана су укупно четири састанка чланова Тима за ПР (на даљину, коришћењем Zoom 

платформе). 

Анализирана су различита искуства у остваривању појединих аспеката наставе. 

 
Самоиницијативно су неки наставници похађали вебинаре и у току је прикупљање података о том 

виду усавршавања (неки вебинари се одржавају и у току летњих месеци). 

 

Резиме свих ових активности је: 

 да су сви наставници унапредили своје дигиталне компетенције и употребу 
информационо- комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса 
(П1); 

 да је већина наставника унапредила своје компетенције у јачању васпитне улоге образовно- 
васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, 
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злостављања и занемаривања (П4); 

 да је одређен број наставника унапредио компетенције у области планирања и 
реализације наставе оријентисане на исходе (П3). 

 

 

Београд, 

5. јул 2021. године 

Координатор тима 
Александар 
Расулић 



 

 

10.  Извештај о раду школског Стручног тима за инклузивно образовање – 

СТИО 

 

Чланови Стручног тима за инклузивно образовање СТИО у овој школској 

години су били: педагог школе Дејана Дајесковић Тимић, Биљана Чорбић Радуловић, 

Бранка Цвијовић, Драгана Драгичевић и Сенка Видаковић. Тим је имао укупно 9 

састанака, који су се органиозовани на даљину, користећи ZOOM платформу. 

СТИО, тј. Стручни актив за инклузивно образовање је одржавао састанке у 

периодима, тако да је једним записником констатовано 4 састанка, за сваки разред 

посебни састанак у одређеном периоду. На састанцима су поред чланова актива, 

присуствовале и одељењске старешине свих одељења одређеног разреда. Теме су биле: 

Техничка опремљеност ученика,  Мере подршке ученицима у учењу, Праћење 

комбинованог модела наставе и постигнућа ученика, Проблеми у учењу, Оцењивање 

ученика, Праћење напредовања ученика који су се определили да у потпуности прате 

наставу на даљину, Индивидуални план подршке ученицима који су били неоцењени на 

крају првог полугодишта, Изостанци ученика и васпитни проблеми.  

Чланови СТИО-а су уједно и координатори одељењских већа, те су на 

Одељењским већима, пре првог тромесечја упознали чланове свих одељењских већа са 

новим „Правилником о о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање Службени гласник Бр.74/2018. од 

13.10.2018. „ 

Такође је договарано да се континуирано прати напредовање ученика који су на 

одељењским већима дефинисани за неки вид подршке и да се редовно остварује 

међусобна сарадња и сарадња са родитељима. У 2. разреду се посебна пажња посвећује 

кроз мере индивидуализације и подршке за ученицу И.Ш. из одељења Г22, која је дуго 

на болничком лечењу. Подршка и праћење напредовања за ову ученицу се организују у 

складу са мишљењем психолога Одељења педијатријске онкологије, клинике у 

Београду. 

СТИО је проценио да је потребно организовано спроводити подршку за ове 

ученике, обзиром на тешкоће ученика у савладавању наставног градива и постизању 

школског успеха. Многи ученици су у ситуацији неповољних материјалних прилика и 

живота у сиромаштву; са неповољним породичним приликама и породичним односима. 

Мали број ученика је са неком хроничном болешћу или специфичности логопедског 

типа. На нивоу свих разреда, дефинисани су ученици, на основу запажања предметних 

наставника. Дефинисане су тешкоће сваког конкретног ученика, договорен начин 

индивидуализације и подршке. План подршке је садржао: сарадња са родитељима-

континуирано информисање о напредовању; укључивање ученика у вршњачки тим или 

одређивање рада у паровима, индивидуални захтеви, дељење захтева на кораке, додатна 

допунска настав, тј, индивидуални рад наставника са одређним ученицима; 

диференцирање задатака по нивоима. Ученици су одређивани за подршку, најчешће 

током читаве школске године. 

Током школске године,  праћен је рад Стручних већа за области предмета, рад 

Одељењских већа, односно реализација ефеката предложених мера за побољшање 

успеха ових ученика. У свим стручним телима пружана је подршка ученицима у учењу. 

Најзаступљенија је мера индивидуализације рада са ученицима кроз индивидуалне 

радове или вршњачка едукација као и групни радови ученика на тему по избору. 
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У праћењу напредовања ученика, обавезан део рада одељењског старешине, 

предметног наставника је сарадња и договор са родитељима. Обзиром да састав овог 

тима чине Координатори одељењских већа, које су уједно и одељењске старешине, 

управо имају увид у рад свих ученика свог разреда и добар контакт са родитељима. 

Током читаве школске године тим је имао радне састанке са директором, 

педагогом, координаторима одељењских већа и одељењским старешинама. Сваки тај 

састанак је истовремено био и састанак школског Стручног тима за инклузивно 

образовање (СТИО). Континуирано се сагледавала ситуација ученика о којима се 

размишља или који су већ одређени за пружање подршке кроз индивидуализацију рада у 

настави. 

Обзиром да се настава реализовала комбиновано: једне недеље у школи а једне 

недеље од куће, због пандемије вируса COVID 19, директор и педагог су организовали 

рад тима и састанке из разлога  што је у овим приликама, већа потреба пружања 

подршке ученицима у савладавању садржаја  наставних предмета. Редовне теме ових 

састанака су биле Праћење укључености и рада ученика у наставу на даљину и Пружање 

помоћи и подршке. 

Праћењем се закључило да су ученици свих разреда у задовољавајућој мери  

укључени, прате  наставу, достављају радове. Активност одговара ономе кави су били и 

у школи: ко је био вредан, одговоран-и сада је такав; они који су били неодговорнији, 

нередовни-и сада имају исто понашање.  Истакнут је значајан  ефекат укључености, 

праћења рада ученика од стране родитеља. Предметни наставници, имају редовну 

комуникацију са одељењским старешинама и тако се превазилазе тешкоће ученика у 

смислу: не укључује се, не ради домаће. Ученицима се продужавају рокови, али се 

истрајава у томе да је ово само другачији  начин  наставе и да се од њих очекује да 

испуне своје обавезе. 

Акценат се на самом  почетку ставио  на редовну укљученост ученика. 

Направљен је увид у којој мери су ученицима доступни дигитални алати. Осим 

занемарљивог броја ученика, огромна већина има одговарајући мобилни телефон или 

рачунар и редован приступ интернету, па нема озбиљнијих проблема за одржавање 

контакта са ученицима. Поменуто је пар ученика који имају тешкоће разног типа, о 

којима је детаљније разговарано на састанцима са одељењским старешинама. 

У погледу оптерећености, ученици су добијали по један домаћи задатак на 

недељном нивоу. Предметни наставници користе Гугл учионицу, размењују садржаје 

преко имејла, вибер група и по потреби у индивидуалној комуникацији са учеником 

преко имејла, вибера, смс-а да би дали додатна појашњења. У одељењима је организован 

ученик асистент наставнику који је у почетку достављао информације за своје одељење. 

Истовремено, на овај начин су у одељењима формирани вршњачки тимови за помоћ у 

учењу. 

Обзиром да су наставници и ученици учествовали у пројекту „Безбедносна 

култура“ у школи су формирани вршњачки тимови за превенцију насиља. У њиховом 

раду је акценат био на едукацији и превенцији дигиталног насиља.  

У погледу сложености захтева у настави, доминирају захтеви на основном нивоу 

стандарда. Захтеви се примеравају  у односу на ученикове способности и услове за рад. 

Користе се најједноставнији примери за одређени наставни садржај и деле се на више 
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ситних корака. Сваки успех се вредновао формативним оцењивањем, пратећи упутства 

Министарства просвете. 

Посебна пажња је посвећена редовном контакту и подршци родитељима и 

ученицима који савладавају градиво по ИОП. Ови ученици су се добро адаптирали и 

били укључени у рад, уз прилагођене облике рада који су се састојали у 

индивидуализацији захтева, давању додатних појашњења у непосредном телефонском 

разговору, продужавању рокова и достављању штампаног материјала. 

У текућој школској години, у школи се остварује ИОП-1 за два ученика трећег 

разреда и ИОП-2 за два ученика, један у 1.разреду а други у другом разреду. 

У одељењу Г32, одељењски старешина, Војислава Ћирић, за ученика 

Н.М.организован  је ИОП-1. То је трећа школска година примене образовно васпитне 

подршке за овог ученика. На почетку школске године формиран је тим за ИОП-1 у 

саставу: координатор, одељењски старешина Војислава Ћирић; предметни наставници 

Г32 одељења, мајка ученика и педагог школе Дејана Дајесковић Тимић. Праћење и 

вредновање примене ИОП-1 за ученика се остваривало на одељењским већима, 

Педагошком колегијуму и у свакодневној сарадњи наставника, старешине и педагога. 

Мајка ученика је укључена и има добру сарадњу. Ученик је добро социјализован, 

успешно је пратио наставу на даљину и завршавао своје задатке. Пружана је подршка 

родитељима и ученику у решавању развојних проблема, полног сазревања и 

комуникације и испољавања емоција. У овом смислу, код ученика постоји видљив 

напредак у емоционалном и социјалном развоју. 

У одељењу Г34, одељењски старешина, координатор, Маја Милатовић, за 

ученицу Т.А., организован је ИОП-1. Формиран је тим у саставу: одељењски старешина, 

предметни наставници, мајка и педагог школе. Мајка је такође укључена и са добром 

сарадњом. Праћење и вредновање спровођења подршке се остварује на седницама 

одељењског већа, на Педагошком колегијуму и у свакодневној сарадњи старешине, 

наставника, педагога. У зависности од својих специфичности, ученица добро напредује, 

прати наставу и остварује успех. У школском раду има квалитетну подршку мајке. 

За ученика Р.В. у одељењу Г24, одељењски старешина Марко Бошковић, на 

основу  мишљења Интерресорне комисије организован је ИОП-2.  Формиран је тим: 

координатор, одељењски старешина Марко Бошковић, предметни наставници, педагог и 

отац ученика. Ученик са тешкоћом савладава програм. Имао је тешкоћа да овлада 

дигиталним алатима и да прати наставу на даљину. Из тог разлога, организована је 

обука родитеља и ученика у школи за праћење Гугл учионице, ученику је у периоду 

потпуног преласка на наставу на даљину достављан штампани материјал. Старешина је 

формирао вршњачки тим у одељењу за помоћ и подршку ученику у учењу. Све ове мере 

дају мале напретке. главни фактор недовољног напредовања ученика је често изостајање 

из школе. Из тог разлога је организован састанак свих чланова тима са оба родитеља 

ученика, где је указано и апеловано да је неопходно да ученик буде редован на настави. 

У одељењу Г14, координатор одељењски старешина Тереза Младеновић, за 

ученика А.Б., организован је ИОП-2, на основу Решења Министарства просвете. 

Формиран је тим у саставу: одељењски старешина, предметни наставници, мајка и 

педагог школе. Ученик је у првој години образовања у нашој школи, те је обављена 

стручна консултација педагога школе са стручним сарадницима и одељењском 

старешином из Основне школе и са васпитачима и педагогом у Дому ученика где сада 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину                                                                        

 

104 
 

овај ученик жћиви. то су биле корисне информације при изради Педагошког профила и 

плана подршке за овог ученика. Мајка је веома посвећена и укључена у праћење 

напредовања ученика. Праћење и вредновање спровођења подршке се остварује на 

седницама одељењског већа, на Педагошком колегијуму и у свакодневној сарадњи 

старешине, наставника, педагога. У зависности од својих специфичности, ученик је 

веома добро адаптиран у нову школску средину, остварио је добре вршњачке односе и 

добро напредује, прати наставу и остварује успех. У школском раду има квалитетну 

подршку мајке.  

Тим и на даље даје препоруку да се настави са едукацијом и оспособљавањем 

наставника за начине, облике и методе индивидуализованог рада и пружања подршке 

ученицима као и оспособљавање за употребу дигиталних алата у настави. Сугестија 

тима је да се у будуће већа пажња посвети подршци кроз саму наставу, како кроз 

унапређивање облика и метода рада тако и кроз већу индивидуализацију у раду, 

унапређивање процеса оцењивања посебно формативног оцењивања. 

Београд, 22.06.2021.                                         Координатор школског СТИО 

                                                                                  Педагог Дејана Дајесковић Тимић 
 

 

11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА 
 
 

11.1     Извештај о раду Разредног већа првог разреда 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА  

НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020-2021. ГОДИНЕ 

Рад Одељењских већа одвијао се у складу са Годишњим планом рада Већа. Одржано је  укупно 6 

седница.  

 

РЕАЛИЗОВАНИ САДРЖАЈИ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА: 
 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

1.1.   Израда Годишњег плана рада 

На почетку школске године израђен је Годишњи план рада Одељењских већа који је 

саставни део Годишњег плана образовно-васпитног рада школе за текућу школску годину.  

 

1.2.  Формирање одељења (критеријуми) 
 

У први разред у првом и другом уписном кругу уписано је укупно 100 ученика.  

Ученици су распоређени у четири одељења према следећим критеријумима: броју поена на 

ранг листи, полној структури, исказаним жељама ученика из упитника и изборним 

предметом. Oдељења 1-03 и 1-04 су према изборном предмету формирана као мешовита, 

одељење 1-01 у целости слуша наставни предмет грађанско васпитање, а одељење 1-02 
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верску наставу. У табели је приказан број ученика распоређених по одељењима на дан 

31.08.2020.године.  

 

Одељење Укупно Мушког пола Женског пола 
1/1 25 17 8 
1/2 25 17 8 
1/3 25 18 7 
1/4 25 17 8 

Укупно 100 68 31 

 

Директор је одредио одељењске старешине за сва четири одељења што је приказано у табели. 

р.бр. име и презиме I-1 I-2 I-3 I-4 
1 Биљана Чорбић Радуловић + 

   
2 Марија Радисављевић 

 
+ 

  
3 Андрија Ракочевић 

  
+ 

 
4 Тереза Младеновић 

   
+ 

 

 

 

 

 

У току школске године било је уписа и исписа ученика.  На крају другог полугодишта је 

дошло  до  промене броја ученика по одељењима.  

Бројно стање ученика, на крају другог полугодишта школске године по одељењима 

приказано је у следећој табели: 

 

Одељење Укупно Мушког пола Женског пола 
1/1 25 18 7 
1/2 25 17 8 
1/3 21 18 3 
1/4 20 14 6 

Укупно 91 67 24 

 

1.3.   Конституисање одељењских већа  

Одељењска већа 1. разреда чини укупно 24 наставника. Одељењска већа за сва 4 одељења 

су коституисана на првој седници. Списак чланова већа, предмет и одељења у којима 

наставници реализују наставу приказан је у следећој табели: 

 

 
Назив предмета Наставник I/1 I/2 I/3 I/4 

1. Српски језик и књижевност  
Наташа Живковић + + 

  
Сенка Вдаковић 

  
+ + 

2. Енглески језик Ивана Мирановић + + + + 
3. Физичко васпитање  Снежана Станисављевић + + + + 
4. Историја Петар Нешић + + + + 

5. Математика 

Драгана Драгичевић + 
   

Весна Раџић  
 

+ + 
 

Биљана Николић 
   

+ 

6. Рачунарство и информатика Александар Расулић + + + + 
7. Физика Тереза Ракић + + + + 
8. Хемија Олгица Митровић + + + + 
9. Биологија Ана Фодора 

 
+ + + 
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Биологија Марија Ђуровић + 

   10. Географија Љиљана Влајковић + + + + 

11. 

Нацртна геометрија и техничко цртање 
Снежана Тасић Костић +а +а +а +а 

Андрија Ракочевић +б +б +б +б 

Нацртна геометрија и техничко цртање 
(настава у блоку) 

Снежана Тасић Костић  + + +а 
 

Војислава Ћирић 
  

+б 
 

Бранка цвијовић 
   

+а 

Јасна Грубић 
   

+б 

12. Грађевински материјали 

Биљана Чорбић Радуловић + 
  

+ 

Марија Радисављевић 
 

+ 
  

Андрија Ракочевић 
  

+ 
 

13. Грађевински материјали 
(настава у блоку) 

Биљана Чорбић Радуловић + 
 

+ + 
Марија Радисављевић 

 
+ 

  
14. Грађевинске конструкције 

Биљана Чорбић Радуловић + + 
  

Војислава Ћирић 
  

+ + 

 
Грађевинске конструкције (настава у блоку) 

Биљана Чорбић Радуловић + + 
  

Војислава Ћирић 
  

+ + 

 
Верска настава Јован Благојевић 

 
+ +в +в 

15. Грађанско васпитање 
Ана Ерор 

  
+г +г 

Ненад Стевановић + 
   

15 
  

14 15 16 18 
 

 

 

4. Предлог организовања екскурзије  

Због епидемије корона вируса Кризни штаб и Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја одлучили су да се неће организовати ескурзије док се не стекну услови за извођење 

истих. С обзиром да се ситуација није променила до завршетка другог полугодишта 

ескурзија није реализована. 

5. Анализа адаптације / социјалних односа ученика 
 

Анализа адаптације – социјалних односа ученика је од значаја у првом разреду и као такво 

је било тема на првом Већу, посебно у датим околностима пандемије. На првој седници 

објашњени су критеријуми за формирање одељења. Због епидемиолошке ситуације 

одељења су подељена на два дела, на групе А и Б. Ученицима је дозвољено да излазе из 

учионице за време малог одмора само до тоалета и за време великог одмора у двориште 

школе. Због свега наведеног ученици се углавном друже у оквиру својих група. Ученици су 

се добро адаптирали на дату ситуацију.  

У одељењу Г1-03 у октобру месецу дошло је до електронског насиља на часу физике. 

Неколико лица са непознатог е-мејл налога су приступили часу и непримерено се 

понашали. О свему је обавештен Тим за заштиту, педагог, одељењски старешина и 

координатор првог разреда. Спроведена је процедура, узете су изјаве од стране ученика у 

присуству родитеља. Једном часу одељењског старешине присуствовали су педагог, шеф 

Тима за заштиту и координатор првог разреа и том приликом ученици су упознати о свим 

корацима који су предузети и последицама које могу сносити за неодговорно понашање. 

Предузете су васпитно - дисциплинске мере за два ученика и смањењене су им оцене из 

владања. Шеф Тима за заштиту је проследио свим одељењским старешинама материјал 
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који треба презентовати на часовима одељењског старешине а у вези са свим облицима 

насиља. 

У одељењу Г1-04 у току првог полугдишта дошло је до нарушавања социјалних односа 

између шест ученика. Одељењски старешина је кроз индивидуалне разговoре са ученицима 

и њиховим родитељима, кроз часове одељењског старешине, сарадњу са стручним 

сарадницима покушао да реши нарушене односе. Нарушени социјални односи између 

ученика су ескалирали у последњој недељи првог полугодишта што је довело до 

укључивања и  Тима за заштиту, директора, педагога и кординатора Разредног већа. Тим за 

заштиту је донео предлог васпитних мера за ученике које је директор усвојио. У току 

другог полугодишта педагог је радио са ученицима који су били учесници у електронском 

насиљу групно и појединачно на едукацији о насиљу, врстама насиља, на изради паноа како 

би се нарушени социјални односи између ученика поправили. Кординатор Тима за заштиту 

је свим одељењским старешинама проследио материјал који треба да обраде на часовима 

одељењског старешине а везани су за различите облике насиља, што је и реализованао. 

У другом полугодишту у току фебруара иста група ученика одељења Г 1-04 је наставила 

али са вербалним насиљем у школи. Уследио је родитељски састанак у школи 01.03.2021. 

коме су присуствоали шест ученика актера, њихови родитељи, одељењски старешина, 

педагог, директор и координатор првог разреда. У ес Дневнику одељења 1-04 налази се 

детаљан записник са овог родитељског састанка.  Након овог састанка ситуација се из дана 

у дан поправљала и ученици су почели да успостављају нормалну комуникацију без 

вређања и омаловажавања.  

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА 

1. Утврђивање распореда писмених и контролних задатака  

На првој седници Одељењских већа утврђен је распоред израде писмених провера за прво 

тромесечје. На другој седници Одељењског већа утврђен је распоред израде писмених 

провера за друго тромесечје. Писмени задаци за друго тромесечје реализовани су према 

усвојеном распореду до 27.11.2020. до када смо имали комбиновани облик рада. Од 

30.11.2020. до 18.12.2020. настава се одвијала на даљину због погоршања епидемиолошке 

ситуације. Прво полугодиште је завршено 18.12.2020. У последње три недеље првог 

полугодишта реализоване су писане провере на предметима где је то било неопходно и 

остварљиво. Све писмене провере које нису реализовене до завршетка првог полугодишта 

пребачене су  у друго полугодиште. 

Четврта седница Одељенског већа одржана је 25.01.2021. и на њој је одређен распоред 

заосталих писмених провера из првог полугодишта и распоред писмених провера за треће 

тромесечје. 

Пета седница Одељенског већа одржана је 05.04.2021. и на њој је одређен распоред 

писмених првера за четврто тромесечје. 

Све писмене провере су одржане по плану. 

 

 

2. Вођење евиденције – Ес Дневник 

Одељењске старешине као и предметни наставници благовремено извршавају обавезе у 

погледу евиденције. Увидом у Ес-Дневнике и Матичне књиге педагог и руководилац већа 

су утврдили да је документација прегледана од стране комисије за преглед педагошке 
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документације и да су одељењске старешине благовремено извршавале обавезе у погледу 

евиденције. О раду Већа, документацију  (електронску и папирну) редовно води 

руководилац.  

3.  Рад одељењских старешина 

Послови одељењских старешина   условима пандемије корона вируса били су отежани. 

Великим залагањем и радом одељењских старешина су превазиђени сви новонастали 

проблеми. У датим околностима све обавезе су обављене на завидном нивоу. Одељењске 

старешине су радиле на васпитном раду: упознавање са ученицима и њиховим 

специфичностима, упознавање са родитељима, организација родитељских састанака (на 

даљину због епидемиолошке ситуације), индивидуални разговори са ученицима и рад на 

часовима одељењског старешине. Рад  старешина био је усмерен и на: социјализацији 

ученика, изградњи позитивног односа ученика према учењу, развијање личних 

одговорности ученика за сопствено напредовање и постигнуте резултате, стимулисање 

ученика за постизање бољег успеха као и побољшање социјалних односа међу ученицима, 

о врстама насиља, препознавањем истих, начинима заштите од насиља, јачање колективног 

духа, развијање хуманитарног односа према другима и сарадње са родитељима. Због 

специфичног облика рада, комбиноване наставе, једна недеља - рад у школи, друга недеља - 

рад на даљину, појавило се електронско насиље у два одељења (Г1-03 и Г1-04). Одељењске 

старешине су од Тима за заштиту од насиља, занемаривања и злостављања добили тачна 

упутства и материјал за рад на часовима одељењског старешине. Одељењске старешине у 

чијим одељењима је констатовано електронско насиље добиле су од истог Тима смернице 

за прикупљање изјава учесника као и организовање појединичних разговора, групних 

разговора са учесницима и смернице за даљи рад. Послове око вођења педагошке 

документације старешине су благовремено извршавале.  

 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

3.1.  РЕДОВНА НАСТАВА 

Редовна настава је одржавана према распореду часова, часови су трајали по 30 минута, у 

облику комбиноване наставе у првих 13 недеља. У 14, 15 и 16 недаљи облик рада је био на 

даљину. Прво полугодиште се завршило 18.12.2020. Изгубљен је занемарљиво мали број 

часова.  

Друго полугдиште је почело 18.01.2021. у облику комбиноване наставе, од 17 до 23. 

недеље. На  наставу на даљину прешло се 8.3.2021. због погоршања епидемиолошке 

ситуације и трајало је до 16.4.2021. односно од 24. до 29. недеље.  Од 19.4.2021. до 

22.06.2012. настава се одвијала по комбинованом моделу, односно од 30. до 39. недеље. 

Приказ успеха у учењу и владању ученика по одељењима и упоредно за сва одељења првог 

разреда налази се у прилогу овог документа. (Прилог 1). На гугл диску налази се табеларни 

приказ за сва четири одељења везано за успех, владање, родитељске састанке, планиране и 

одржане часове и изостанке. 

1.  

2.  

3.  

1. Уједначавање критеријума оцењивања 

Није примећена неуједначеност критеријума при оцењивању.  

2. Анализа изостанака ученика  
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Укупан број изостанака по ученику по одељењима креће се од 76,92 до 141,72. Број 

неоправданих часова креће се од 4,5 до 10,70. Изостанци се правдају лекарским 

оправдањима, од стране спортских клубова и од стране родитеља. На првој седници 

утврђени су интерни критеријуми за правдање којих су се старешине придржавале. Разлози 

за неоправдане изостанке је углавном кашњење на часове.  

3. Посете часовима 

Посете часовима нису организоване у оквиру стручних већа и нису планиране посете од 

стране директора и педагога школе због дате ситуације и комбинованог модела рада. 

Руководилац одељењских већа, педагог и координатор Тима за заштиту у првом 

полугодишту посетили су час у обе групе одељења Г1-03 због појаве дигиталног насиља на 

часу физике који се реализовао на даљину а у циљу спровођења мера које су усвојене на 

Тиму за заштиту. 

4. Реализација наставног плана и програма  

Планирани наставни план и програм реализован је у свим одељењима .  

5. Анализа о оствареним резултатима свих видова образовно-васпитног рада 

Оствареним резултатима образовно-васпитног рада на крају наставног дела школске 

2020/21. морамо бити задовољни. Од 91 ученика првог разреда 90 ученика је успешно 

завршило први разред у јуну, само се један ученик упућен на поправни испит у августу из 

једног предмета - нацртна геометрија и техничко цртање.  Што се тиче васпитног рада на 

две појаве електронског насиља реаговано је брзо и залагањем одељењских старешина, 

педагога и Тима за заштиту проблеми су заустављени и решени. Начин рада који је вођен у 

току ове школске године, комбинација комбиновног метода  и настава на даљину, није 

никада до сада коришћена у току целе школске године па је тешко вршити уопредну 

анализу са неком предходном годином. 

3.2.  ДОПУНСКА НАСТАВА 

3.2.1. Одређивање  ученика за допунску  

Предметни наставници су одредили ученике за допунску наставу из одређених предмета 

као и термине одржавања истих.   

3.2.2. Праћење реализације допунске наставе  

У Ес Дневнику су уписани часови допунске наставе и имена ученика који су их похађали..  

3.2.3. Праћење развоја ученика и предузимање потребних мера  

Одељењске старешине и наставници прате развој сваког ученика и по процени предузимају 

одређене мере (израда паноа на адекватне теме, плана поправљања оцена, групни рад, 

васпитно-дисциплинске мере, разговор са родитељима,  усмеравање на учествовање у 

секцијама и другим ваннаставним активностима у школи у датим околностима).  

На сајту школе родитељи могу видети информације о термину Дана отворених врата за 

сваког наставника и секцијама које постоје у школи.  

 

3.3.   ДОДАТНА НАСТАВА 

За додатну наставу није било великог интересовања ученика због епидемиолошке ситуације 

која је проузроковала кобинацију комбиноване наставе и наставе на даљину.  
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3.3.1.  ВАННАСТАВНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

Током првог и другог полугодишта нажалост због епидемиолошке ситуације нису 

организоване традиционалне ваннаставне активности, спортска такмичења у фудбалу, одбојци и 

кошарци као и друге ванаставне активности које су организоване у претходним годинама. 

Организована је традиционална манифестација ,,Мај месец математике,, са више 

различитих активности. 

Ученици су узели учешће и у изради 4 броја листа Грађевинар. 

Два ученика 1. разреда које су одредиле старешине у сарадњи са педагогом, присуствовали 

су тренингу ,,Безбедносна култура у свету младих,, у току новембра и децембра месеца. 

Едукација је вођена на даљину од стране Асоцијације Дуга.  

 

3.4.  ПОПРАВНИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ 

На поправни испт из предмета нацртна геометрија и техничко цртање упућује се један 

ученик. 

На разредни испит није упућен ни један ученик. 

 

3. 5. ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

3.5.1. Вођење васпитног поступка и изрицање васпитно-дисциплинских мера  

У току првог полугодишта имали смо случај електроског насиља у коме су учествовала два 

ученика одељења Г1-03 у октобру и у децембру електронско насиље у коме је учествовало 

шест ученика из одељења Г1-04. Тим за борбу против насиља, злостављања и занемаривања 

се састајао поводом оба случаја више пута, испитао је оба случаја детаљно са узимањем 

изјава од учесника догађаја. Донео је одлуке  о врсти мера, начину спровођења, корацима 

приликом спровођења као и о нивоу насиља и о предложеним васпитно-дисциплинским 

мерама. Све предложене васпитно дисциплинске мере су и усвојене. Приликом доношења 

одлука о врсти васпитних мера и начину спровођења поштовао се школски Правилник о 

васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика као и Правилник о 

друштвено корисном, односно хуманитарном раду. Одељењске старешине су појачале 

васпитни рад са ученицима код којих је уочен проблем, а по потреби је укључиван и 

стручни сарадник. Одељењске старешине су изрекле 4 укора одељењског старешине, 

одељењско веће је изрекло 20 укора и директор школе је изреко 7 укора. У највећем броју 

случајева због неоправданог изостајања.  Пет укора директора школе изречени су због 

електронског насиља. 

3.6. ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ 

3.6.1. Избор најбољег одељења и ученика  

Избор најбољег одељења на основу два критеријума (успех, изостанци) обављен је на крају 

другог полугодишта. Најбоље одељење у првом разреду на основу горе поменутих 

критеријума је одељење 1-01, разредни старешина Биљана Чорбић Радуловић.  

Једина два параметра су: УСПЕХ УЧЕНИКА И БРОЈ ИЗОСТАНАКА ПО УЧЕНИКУ 

Најбољи ученик првог разреда у школској 2020/21 је Анђелија Лукићиз одељења1-01 

средња оцена 4,79, примерно владање. 
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1.разред – полугодиште 2020/2021. 

Најбоље 

одељење 

Г1-01 – од.стар. 

Б.Чорбић 

Радуловић 

Успех 

3,34 

Број изостанака по ученику- 83,04 Број 

бодова  

 292,5 

Друго по реду Г1-02 – од.стар. 

М. Радисављевић 

Успех 

3.26 

Број изостанака по ученику- 76,92 Број 

бодова  

287,5 

Треће по реду Г1-04 – од.стар. 

Т. Младеновић 

Успех 

3,11 

Број изостанака по ученику- 96,30 Број 

бодова  

263,0 

Четврто по реду Г1-03 – од.стар. 

А. Ракочевић 

Успех 

2,99 

Број изостанака по ученику- 

141,72 

Број 

бодова  

228,0 

 

3.6.2. Похвале (и награде) ученицима 

Одељењско веће је једногласно усвојило предлоге да се похвале сви ученици који су 

остварили одличан успех и примерно владање. 

 

 

1. Лукић Анђелија  I-01  (4,79) 

2. Александар Јаблановић I-01 ( 4,50) 

3. Катарина Јанчић  I-02 (4,50)   

4. Невене Филиповић I-02 ( 4,50) 

 

Одељењско веће је једногласно похвалило и ученика Алексу Јованчиа 1-01 за освојено 

треће место на шаховском турниру у оквиру манифестације Мај месец математике. 

 

 

3.7. МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА  
 

3.7.1. Мере за побољшање успеха ученика у учењу и владању  

На трећој седници одржаној на крају првог полугодишта није било конкретних предлога 

мера, већ је остављено стручним већима из области предмета да дефинишу мере за сваки 

предмет.  

На истој седници, на основу анализе успеха, закључено је да је вршњачка едукација мера 

која даје највише резултата у постизању бољег успеха ученика. Ову меру самостално или у 

комбинацији са неком другом мером примењује већина предметних наставника већа.  

 

На четвртој седници су предложене да се настави са већ донетим мерама:: 

индивидуализација рада, вршњачка едукација, дељење градива на мање делове, краћи 

задаци и чешће вредновање и оцењивање, допунска настава, контакт са родитељима, 

разговор са педагогом и директором, по потреби. 

 

4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
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4.1.  Анализа сарадње са родитељима  

Најинтензивнију сарадњу са родитељима по природи свог посла остварују одељењске 

старешине. Осим тога остваривана је сарадња руководиоца Већа и предметних наставника 

са родитељима када је за то било потребе приликом решавања специфичних питања. Због 

датих околности присуство родитеља у школи у току првог полугодшта било је мало и већи 

део комуникације са родитељима се одвијала преко различитих платформи на даљину. 

Добра сарадња  између родитеља, старешине и наставника јесте битан модел сарадње који у 

школи постоји.  

Сарадња са родитељима одвијала се кроз родитељске састанке (у просеку су старешине 

одржале по пет састанка). Због пандемије облик комуникације ,,отворена врата,, сведен је 

на минимум  па је најчешћа комуникација вођена телефонским путем и преко различитих 

платформи за састанке уживо. Одзив родитеља на родитељске састанке је задовољавајући.  

4. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

5.1.  Сарадња са педагогом  

Сарадња са педагогом школе одвијала се перманентно кроз: рад са ученицима - 

индивидуални   разговори, ЧОС-ови, рад са родитељима (индивидуални разговори са 

родитељима), сарадњу са наставницима и одељењским старешинама, активности Тимова, 

рад на седницама Одељењских већа.  

5.2.  Сарадња са библиотекаром 

Сарадња са библиотекаром одвијала се кроз следеће активности: организовање Базара 

књига и прибора за цртање у библиотеци школе у септембру и октобру месецу, пружање 

помоћи ученицима у коришћењу интернета и редовно издавање лектира и књига. 

5.3.  Сарадња са васпитачима из Дома ученика  

Следећи ученици првог разреда смештени су у Домове ученика: 

1.  Шимак Јан (1-01) 

2. Ценић Јулја (1-02) 

3. Вујанић Вукашин (1.02) 

4. Јанчић Катарина (1-02) 

5. Бошковић Алекса (1-04) 

6. Будимиров Младен (1-04) 

 

6. САРАДЊА СА ТИМОВИМА 

 

6.1.  Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривња 
 

Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривња остварује се  

кроз превентивне активности.  

Руководилац већа констатује да су у првом разреду у претходном периоду реализоване све 

активности које је спровео Тим за заштиту и то: 

- одељењске старешине су на часу одељењског старешине упознале ученике са нивоима 

насиља (Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље и  Приручник 

за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља) и обрадиле разне 

теме у вези са насиљем.  

- одељењске старешине су презентовале ученицима на часовима ЧОС-а материјал који  
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је Тим за заштиту дао као корак за превенцију од насиља.    

 

Тиму су пријављени случајеви  насиља првог и трећег нивоа. Одељењске старешине, Тим за 

заштиту, координатор већа, педагог и директор су предузели одговарајуће мере у циљу 

заустављања насиља. 

 

 

7.  ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛАТАТA РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

7.1.  Израда извештаја о оствареним резултатима рада  

 Руководилац одељењских већа израђује и подноси извештај два пута годишње.  

Записници са седница Одељењских већа налазе се у ес Дневнику. Извештаји координатора 

и упоредне табеле на крају првог и другог полугодишта налазе се у на Гугл диску у делу за 

1. разред.  

7.2.  Критички осврт на рад одељењских већа и предлагање мера за унапређивање рада  

На последњој седници није било предлога мера за унапређење рада Разредног већа 1. 

разреда. 

 

У Београду Руководилац Разредног већа 1.разреда: 

Биљана Чорбић Радуловић 

01.06.2021.године ........................................................ 

 

Прилог1.              

 

 
ШКОЛСКА 2020/2021      

ПРВИ РАЗРЕД- ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ     

      
 1-01 1-02 1-03 1-04  

укупно ученика 25 25 21 20 91 

женског пола 7 8 3 6 24 

мушког пола 17 17 18 14 66 

      

      
 1-01 1-02 1-03 1-04  

довољан 2 0 7 5 14 

добар 11 17 8 7 43 

врло добар 10 6 5 8 29 

одличан 2 2 0 0 4 

са позитивним успехом 25 25 20 20 90 

      
неоцењених 

     
недовољних 

  
1 

  
са 1 недовољном 

  
1 
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са 2 недовољне 
     

са 3 и више недовољних 
     

слабих по ученику 
     

      
оправданих по ученику 73,5 72,4 133,6 85,7 91,29 

неоправданих по ученику 9,6 4,5 8,1 10,7 8,21 

изостанака по ученику 83,04 76,92 141,72 96,30 99,50 

      
 1-01 1-02 1-03 1-04  

са укором одељ. старешине 1 0 3 0 4 

са укором одељењског већа 3 2 10 5 20 

са укором директора школе 1 0 1 5 7 

са укором наставничког већа 0 0 0 0 0 

      координатор: Биљана Чорбић Радуловић     
 

 

 

11.2      Извештај о раду Разредног већа другог разреда  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА  

НА КРАЈУ НАСТАВНОГ ДЕЛА ШКОЛСКЕ 2020. - 2021. ГОДИНЕ 

Рад Одељењских већа одвијао се у складу са Годишњим планом рада Већа. Одржанo je   укупно 11 

седницa.  

 

РЕАЛИЗОВАНИ САДРЖАЈИ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА: 
 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

1.1.   Израда Годишњег плана рада 

На почетку школске године израђен је Годишњи план рада Одељењских већа који је 

саставни део Годишњег плана образовно-васпитног рада школе за текућу школску годину.  

 

1.2.  Формирање одељења (критеријуми) 
 

У други разред уписано је укупно 90 ученика (31.08.2020.).  

Ученици су распоређени у четири одељења. Oдељења 2-03 i 2-04 су према изборном 

предмету формирана као мешовита, одељење 2-01 у целости слуша наставни предмет 

грађанско васпитање, а одељење 2-02 верску наставу. У табели је приказан број ученика 

распоређених по одељењима на дан 31.08.2020.године.  

 

Одељење Укупно Мушког пола Женског пола 
2/1 22 15 7 
2/2 21 14 7 
2/3 22 13 9 
2/4 25 17 8 

Укупно 90 59 31 
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Директор је одредио одељењске старешине за сва четири одељења што је приказано у табели. 

р.бр. име и презиме II-1 II-2 II-3 II-4 
1 Бранка Цвијовић + 

   
2 Наташа Живковић 

 
+ 

  
3 Весна Раџић 

  
+ 

 
4 Марко Бошковић 

   
+ 

 

 

 

 

 

 

У току школске године било је уписа и исписа ученика.  На крају првог и другог 

полугодишта је дошло  до  промене броја ученика по одељењима.  

Бројно стање ученика, на крају наставног дела школске 2020-21.године по одељењима 

приказано је у следећој табели: 

 

Одељење Укупно Мушког пола Женског пола 
2/1 20 13 7 
2/2 22 15 7 
2/3 20 11 9 
2/4 23 15 8 

Укупно 85 54 31 

 

 

1.3.   Конституисање одељењских већа  

Одељењска већа 2. разреда чини укупно 23 наставника. Одељењска већа за сва 4 одељења 

су коституисана на првој седници. Списак чланова већа, предмет и одељења у којима 

наставници реализују наставу приказан је у следећој табели: 

 

 

 
Назив предмета Рб Наставник Одељења/Групе 

1. Српски језик и књижевност   
1 

Наташа Живковић 21 22 23 24 

2. Енглески језик 
2 Ивана Мирановић 21 

   
3 Сања Радивојевић 

 
22 23 24 

3. Физичко васпитање  
4 Снежана Станисављевић 21 22 

  
5 Саша Радисављевић 

  
23 24 

4. Математика 6 Весна Раџић 21 22 23 24 
5. Ликовна култура 7 Наташа Јанковић 21 22 23 24 
6. Физика 8 Тереза Младеновић 21 22 23 24 

7. 

Нацртна геометрија и техничко цртање 
9 Снежана Тасић Костић 21а 22а 23а 24а 

10 Андрија Ракочевић 21б 22б 23б 24б 

Нацртна геометрија и техничко цртање 
(настава у блоку) 

11 Бранка Цвијовић 21 22 
  

12 Јасна Грубић 
  

23 24 

8. Грађевинске конструкције 
11 Бранка Цвијовић 21 22 

  
12 Јасна Грубић 

  
23 24 

9. Апликативни рачунарски програми  13 Гордана Марковић 21 22 
  



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину                                                                        

 

116 
 

14 Иван Миљаковић 
  

23 24 

10. Статика и отпорност материјала 
15 Милица Премовић 21 22 

  
16 Тања Јоцић Стаматовић 

  
23 24 

11. Саобраћајнице 
17 Славица Везмар 21 

  
24 

18 Милица Лазаревић 
 

22 23 
 

 
Саобраћајнице 

(настава у блоку) 

17 Славица Везмар 21 
   

18 Милица Лазаревић 
 

22 23 
 

19 Маја Милатовић 
   

24 

12. Технологија грађевинских радова 
11 Бранка Цвијовић 21 22 

  
12 Јасна Грубић 

  
23 24 

13. 

Испитивање материјала и конструкција 
20 Марко Бошковић 21 

  
24 

21 Драгана Рацић 
 

22 23 
 

Испитивање материјала и конструкција 
(настава у блоку) 

20 Марко Бошковић 21 
  

24 

21 Драгана Рацић 
 

22 23 
 

14. Верска настава 22 Драгомир Јанковић 
 

22 23в 24в 
15. Грађанско васпитање 23 Александар Расулић 21 

 
23г 24г 

15 
 

 
 

14 14 15 16 
 

 

 

Одељење 
Број чланова 

одељењског већа 

2-01 14 

2-02 14 

2-03 15 

2-04 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Предлог организовања екскурзије  

Годишњим планом рада школе за школску 2020-21 није планирана екскурзија за ученике 

средњих школа због епидемије COVID-ом – 19. 

5. Анализа адаптације / социјалних односа ученика 

 

Анализа адаптације – социјалних односа ученика је питање од посебног значаја и као такво 

је било посебна тема на свим седницама Већа.  

Школска 2020-21. је почела у измењеним околностима. Настава се одвијала по 

комбинованом моделу ( настава у школи и на даљину), а последње две недеље првог 

полугодишта само као настава на даљину због епидемије COVID-ом – 19.  
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Током другог полугодишта, настава се одвијала по комбинованом моделу (настава у школи 

и на даљину), изузев у периоду од 08.03. до 19.04. када се настава одвијала искључиво на 

даљину, по одлуци Кризног штаба а због епидемије COVID-ом – 19.  

Први дан у школи, у недељи  када се настава одвијала у школи  Педагог је одржала часове у 

свим одељењима другог  разреда са темом „Учење и понашање ученика  током реализације 

наставе у школи у време епидемије COVID-ом – 19“. 

 

На првој седници Одељењских већа разматран је предлог наставних предмета за учење по 

ИОП-у 2 за ученика Р.В. из одељења 2-04, а на свакој следећој седници  је праћен и 

вреднован  ИОП  у одељењу 2-04.  

За ученика Р.В. у одељењу Г24, одељењски старешина Марко Бошковић, на предлог школе, 

прибављено је мишљење Интерресорне комисије, на основу кога се остварује ИОП-2 за све 

предмете осим Грађанског васпитања и Физичког. Ово је прва година примене ИОП-2 за 

овог ученика. Као вид подршке, ученику се преко родитеља доставља штампани материјал 

у настави на даљину. Праћење и вредновање примене ИОП-2 за ученика се остварује на 

одељењским већима, Педагошком колегијуму и у континуираној сарадњи наставника, 

старешине и педагога. Подршка и помоћ је потребна и родитељима ученика у давању 

информација, упутстава, подршке. 

У сарадњи са СТИО и педагогом школе процењено је  да је потребно организовано 

спроводити подршку за ученике који похађају наставу по ИОП-у и за све ученике 

којима је потребна подршка, обзиром на тешкоће ученика у савладавању наставног 

градива и постизању школског успеха поготово у измењеним условима комбиноване и 

наставе на даљину. Многи ученици су у ситуацији неповољних материјалних прилика и 

живота у сиромаштву; са неповољним породичним приликама и породичним односима. 

Мали број ученика је са неком хроничном болешћу или специфичности логопедског 

типа. Једна ученица у одељењу 2-02 је одсутна од почетка школске године због лечења 

од тешке болести. На нивоу другог разреда, дефинисани су ученици, на основу 

запажања предметних наставника као и  тешкоће сваког конкретног ученика, договорен 

начин индивидуализације и подршке. План подршке је садржао: сарадња са 

родитељима-континуирано информисање о напредовању; укључивање ученика у 

вршњачки тим или одређивање рада у паровима, индивидуални захтеви, дељење 

захтева на кораке, додатна допунска настава, тј, индивидуални рад наставника са 

одређеним ученицима; диференцирање задатака по нивоима. Ученици су одређивани за 

подршку, најчешће током читаве школске године. Подршка се пружала у школи и у 

настави на даљину, преко Гугл учионица, комуникацијом преко вибер и видео позива, 

слањем штампаног материјала за једног ученика по ИОП-у. 

Одељењске старешине су након уочених нарушених социјалних односа међу појединим 

ученицима кроз индивидуалне разговoре са ученицима и њиховим родитељима, кроз часове 

одељењског старешине, сарадњу са стручним сарадницима и члановима Тима за за 

инклузивно образовање, као и упућивање ученика на разговор са педагогом реаговале на 

примећене проблеме.  

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА 

1. Утврђивање распореда писмених и контролних задатака  

На првој и другој седници Одељењских већа утврђен је распоред израде писмених и 

контролних задатака у току 1. полугодишта. Писмени и контролни задаци који су 

планирани до краја 1. тромесечја реализовани су према усвојеном распореду, а писмени и 
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контролни задаци планирани до краја 1. полугодишта нису одржани због промене 

календара образовно-васпитног рада у 1.полугодишту, а због актуелне епидемиолошке 

ситуације  COVID-ом – 19. 

На четвртој и шестој седници Одељењских већа утврђен је распоред израде писмених и 

контролних задатака у току 2. полугодишта. Писмени задаци реализовани су према 

усвојеном распореду. 

2. Вођење евиденције – Ес Дневник 

Одељењске старешине благовремено извршавају обавезе у погледу евиденције. Увидом у 

Ес-Дневнике и Матичне књиге педагог и руководилац већа је утврдила да је документација 

прегледана од стране комисије за преглед педагошке документације и да су одељењске 

старешине благовремено извршавале обавезе у погледу евиденције, што је 

констатовано у записницима у Ес-Дневницима (сачињен од стране педагога) . О раду Већа, 

документацију  (електронску и папирну) редовно води Руководилац.  

3.  Рад одељењских старешина 

Послови одељењских старешина који су били доминантни у вези  са васпитним радом су: 

упознавање са ученицима и њиховим специфичностима, упознавање са родитељима, 

организација родитељских састанака (преко зоом платформе, вибер група) , индивидуални 

разговори са ученицима, укључивање ученика у ваннаставне активности и допунску 

наставу и рад на часовима одељењског старешине. Такође,  рад  старешина био је усмерен и 

на: социјализацију ученика, изградњу позитивног односа ученика према учењу, развијање 

личних одговорности ученика за сопствено напредовање и постигнуте резултате, 

стимулисање ученика за постизање бољег успеха као и побољшање социјалних односа међу 

ученицима, јачање колективног духа и сарадње са родитељима. Послове око вођења 

педагошке документације старешине су благовремено извршавале.  

Улога одељењских старешина је била изузетно значајна приликом реализације наставе на 

даљину. Предметни наставници су имали редовну комуникацију са одељењским 

старешинама и тако су се превазилазиле тешкоће ученика у смислу: не укључује се, не ради 

домаће. 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

3.1.  РЕДОВНА НАСТАВА 

Редовна настава је одржавана према распореду часова. Изгубљен је занемарљиво мали број 

часова.  

Школска 2020-21. је почела у измењеним околностима. Настава се одвијала по 

комбинованом моделу ( настава у школи и на даљину), а последње две недеље првог 

полугодишта само као настава на даљину због епидемије COVID-ом – 19.  

Током другог полугодишта, настава се одвијала по комбинованом моделу (настава у школи 

и на даљину), изузев у периоду од 08.03. до 19.04. када се настава одвијала искључиво на 

даљину, по одлуци Кризног штаба а због епидемије COVID-ом – 19.  

Током наставе на даљину предметни наставници користе Гугл учионицу за постављање 

наставног материјала, редовни часови се реализују преко зум платформе или преко меет-а у 

реалном времену, размењују садржаје преко имејла, вибер група и по потреби у 

индивидуалној комуникацији са учеником преко имејла, вибера, смс-а да би дали додатна 

појашњења. 
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Приказ успеха у учењу и владању ученика по одељењима и упоредно за сва одељења 

другог разреда налази се у прилогу овог документа. (Прилог 1). 

1. Уједначавање критеријума оцењивања 

Проблем неуједначености критеријума оцењивања није примећен из предмета који предају 

различити наставници у оквиру одељења (подела на групе). Ово је тема којом се баве 

стручна већа.  

2. Анализа изостанака ученика  

Број изостанака по ученику по одељењима креће се од 56,00 до 126,77. Изостанци се 

правдају лекарским оправдањима и од стране родитеља од којих су неки спремни да 

оправдају и онда када, чини се, за то не постоји реалан разлог, што  је евидентирано као 

проблем. На првој седници утврђени су интерни критеријуми за правдање којих су се 

старешине придржавале. Дефинисан је тачан број ученика по одељењима који по одлуци 

родитеља похађају наставу на даљину (тај број ученика се током 1. полугодишта мењао у 

складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи).  

Током 2. полугодишта број ученика по одељењима који по одлуци родитеља похађају 

наставу на даљину био је занемарљиво мали.  

Неоправдано изостајање је присутно, али не у тако великој мери. Разлози су кашњење на 

часове и бежање са часова.  

3. Посете часовима 

Праћење реализације наставе током школске године, остваривало се у складу са    

Правилником о вредновању квалитета рада установе Службени гласник, Просветни 

гласник, Број 14, 02.08.2018. као и у складу са Стручним упутством Министарства 

просвете које се односи на организацију рада у комбинованој и настави на даљину, као 

начина рада у условима пандемије COVID 19. Такође и у складу са Глобалним планом и 

двонедељним Оперативним плановима посета часова за сваки месец.  

            Директор школе је упознао чланове Наставничког већа, да ће се настава током првог и 

            другог полугодишта пратити кроз непосредну, у школи, и кроз Гугл учионице и  

            часове преко зум- а или мит-а.  

            Праћење наставе остваривали су директор и педагог. 

Руководилац одељењских већа у првом полугодишту није посећивала часове одељењског 

старешине, јер за то није било потребе. 

 

 

4. Реализација наставног плана и програма  

Планирани наставни план и програм реализован је у свим одељењима.  

Реализација писмених и контролних задатака током првог полугодишта, из већине 

наставних предмета је одложена за почетак другог полугодишта због промене календара 

образовно-васпитног рада у 1.полугодишту, а због актуелне епидемиолошке ситуације  

COVID-ом – 19. 

Током другог полугодишта писмени задаци и остале писмене провере су реализовани 

према усвојеном распореду. (који је донет на 4. и 6. седници Одељењских већа). 
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5. Анализа о оствареним резултатима свих видова образовно-васпитног рада 

Детаљна анализа је део записника 9. и 10. седнице одељењских већа.  

 

3.2.  ДОПУНСКА НАСТАВА 

3.2.1. Одређивање  ученика за допунску  

Током првог тромесечја и на крају првог класификационог периода предметни наставници 

су одредили ученике за допунску наставу из одређених предмета.  

3.2.2. Праћење реализације допунске наставе  

Увидом у Ес Дневнике констатујем да се реализација Допунска настава током школске 

године одвијала спорадично у отежаним условима углавном путем наставе на даљину, 

преко Гугл учионица, затим преко зум платформе или меет-а. Пред крај другог 

полугодишта интензивиран је рад допунске наставе у школи.  

Увидом у Ес Дневнике констатује се неравномерно присуство на различитим часовима. 

Укупно присуство на часовима где је то најпотребније (највећи број слабих) је недовољно.  

3.2.3. Праћење развоја ученика и предузимање потребних мера  

Одељењске старешине и наставници прате развој сваког ученика и по процени предузимају 

одређене мере (израда паноа на адекватне теме, плана поправљања оцена, групних радова, 

награђивање ученика, усмеравање на учествовање у секцијама и другим ваннаставним 

активностима у школи ...)  

На родитељском састанку родитељи су добили информације о распореду термина 

одржавања допунске наставе за сваки предмет као и информацију о службеним мејл 

адресама свих наставника којима могу да се обрате и информишу се о напредовању 

ученика. (у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи). 

Током последње две недеље првог полугодишта и у периоду од 08.03. до 19.04. у другом 

полугодишту настава се реализовала само на даљину због пандемије вируса COVID - 19. 

Праћењем се закључило да су ученици у задовољавајућој мери  укључени, прате  наставу, 

достављају радове. Активност одговара ономе какви су били и у школи: ко је био вредан, 

одговоран и сада је такав; они који су били неодговорнији, нередовни, и сада имају исто 

понашање.  Истакнут је значајан  ефекат укључености, праћења рада ученика од стране 

родитеља. Предметни наставници, имају редовну комуникацију са одељењским 

старешинама и тако се превазилазе тешкоће ученика у смислу: не укључује се, не раде 

домаће. Ученицима се продужавају рокови, али се истрајава у томе да је ово само 

другачији  начин  наставе и да се од њих очекује да испуне своје обавезе. 

На крају првог полугодишта 14 ученика другог разреда има статус – неоцењени од једног 

до 13 предмета (имају недефинисан успех). Разлози због којих ученици нису оцењени су 

недолазак у школу и неукључивање на зум и мит часове због болести, спортских тренинга, 

и других разлога. 

На крају другог полугодишта школске 2020/21. године, сви ученици другог разреда су 

успешно завршили разред изузев једног ученика који се упућује да понавља други разред. 

 

3.3.   ДОДАТНА НАСТАВА 

            Додатна настава из стручног предмета Грађевинске конструкције је реализована   

            током 2. полугодишта школске 2020.-21. године као припрема за школско, 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину                                                                        

 

121 
 

            односно Републичко такмичење које ипак није одржано због погоршања 

            епидемиолошке ситуације у земљи.  

 

3.3.1.  ВАННАСТАВНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

Током школске године, због епидемиолошке ситуације нису реализоване ваннаставне   и 

слободне активности, као ни традиционална спортска такмичења у фудбалу, одбојци и кошарци. 

Ученица Катарина Исаиловић 2-03, у сарадњи са стручним сарадницима школе је 

учествовала у тренингу „Безбедносна култура у свету младих“, током новембра и децембра 

месеца. Едукација се одвијала на даљину у организацији Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања у сарадњи са Асоцијацијом „Дуга“. Кључни концепт пројекта је био: 

упознавање са појмом безбедносне културе, врстама насиља и манифестацијама насиља. 

Организована је манифестација „Мај месец математике“, са више различитих активности.  

Ученици другог разреда су узели учешћа у изради 4 броја листа „Грађевинар“ (Злата Каран 

2-01, Вељко Урошевић 2-02, Вања Радојковић 2-02, Сандра Николић 2-03, Катарина Исаиловић 2-

03.) 

 

3.4.  ПОПРАВНИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ 

На крају наставног дела школске године нема ученика који се упућују на полагање  

поправних и разредних испита. 

 

3. 5. ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

3.5.1. Вођење васпитног поступка и изрицање васпитно-дисциплинских мера  

Приликом организовања састанака Дисциплинских комисија  одељењске старешине су 

поштовале школски Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности 

ученика као и Правилник о Друштвено корисном, односно хуманитарном раду. Током 1. 

полугодишта одржана је једна дисциплинска комисија у одељењу 2-02 преко зум 

платформе, а у другом полугодишту старешине су организовале дисциплинске комисије у 

школи. (2-01, 2-02 и 2-04)  

Одељењске старешине су појачале васпитни рад са  ученицима код којих је уочен проблем, 

а по потреби је укључиван стручни сарадник. На крају школске године, Одељењске 

старешине су изрекле 17 укора одељењског старешине, одељењско веће је изрекло 25, 

директор школе 6, у највећем броју случајева због непримереног понашања ученика и 

неоправданог изостајања.   

 

3.6. ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ 

3.6.1. Избор најбољег одељења и ученика  

Избор најбољег одељења на основу два критеријума (успех, изостанци) обавља се на крају 

другог полугодишта. 

Избор најбољег одељења на основу два критеријума (успех, изостанци) обављен је на крају 

другог полугодишта. Директор је урадио анализу на основу успеха и броја изостанака и 
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послао свим наставницима путем е-маила.  Најбоље одељење у другом разреду (на крају 

наставног дела школске године) на основу горе поменутих критеријума је одељење 2-01, 

разредни старешина Бранка Цвијовић.  

 У табели су поређана одељења за сваки разред од најбољег до најлошијег. Једина два 

параметра за дефинисање броја бодова и то које је одељење најбоље а које најлошије су: 

УСПЕХ УЧЕНИКА И БРОЈ ИЗОСТАНАКА ПО УЧЕНИКУ. 

Рангирање 2. разред 2020/21 крај наставног дела 

  
   Ознака 

одељења 
Средња оцена 

* 100 
Изостанци 

по ученику 
Бодови на основу 

успеха и изостанака  

1 2 3 4 = 2 - 3 

2-01 339,00 56,00 311,00 

2-02 335,00 126,77 271,62 

2-03 343,00 126,65 279,68 

2-04 328,00 113,57 271,22 

 
максимум минимум максимум 

 
343 56,00 311,00 

               

             Најбољи ученик другог разреда у школској 2020/21. години је Катарина Исаиловић, 

          ученица 2-03 одељења, са просеком оцена на крају школске године 4,93.   

 

3.6.2. Похвале (и награде) ученицима 

Разредно веће је једногласно усвојило предлоге координатора већа да се на крају наставног дела 

школске године похвале сви ученици који су остварили одличан успех и примерно владање 

(укупно 13 ученика) и ученици који су се истакли на спортским такмичењима на државном нивоу 

(укупно 2 ученика).  

 

Ученици који су похваљени за одличан успех и примерно владање су: 

 

 Дарко Веселић 2-1 (4,64) 

 Злата Каран 2-1 (4,86) 

            Марија Лазић 2-1 (4,57) 
 

 Тијана Дробњак  2-2 (4,57) 

 Вања Радојковић  2-2 (4,71) 

            Вељко Урошевић 2-2 (4,79) 
 

            Катарина Исаиловић  2-3 (4,93) 

 Гаврило Лилић 2-3 (4,64) 

 Матеја Матић 2-3 (4,64) 

 Сандра Николић 2-3 (4,86) 
 

 Милица Јовановић 2-4 (4,71) 
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            Александра Петровић 2-4 (4,57) 

            Ива Сечкар 2-4 (4,50) 
 

Ученици који су се истакли на спортским такмичењима на државном нивоу: 

 

            Андрија Матовић 2-2 ( на Европском купу освојио златну медаљу у кик боксу)  

            Вељко Кмекић 2-4 ( првак Србије у веслању – осмерац) 

 

Разредно веће 2.разреда је дало предлог Наставничком већу да похвали све ученике са одличним 

успехом и примерним владањем и ученике који су се истакли на спортским такмичењима на 

државном нивоу. 

Сви одлични ученици су од школе на поклон добили књигу.  
 

3.7. МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА  
 

3.7.1. Мере за побољшање успеха ученика у учењу и владању  

На другој седници одржаној на крају првог класификационог периода није било конкретних 

предлога мера, већ је остављено стручним већима из области предмета да дефинишу мере 

за сваки предмет. Најзаступљенија је мера индивидуализације рада са ученицима кроз 

индивидуалне радове или вршњачка едукација као и групни радови ученика на тему по 

избору и у настави у школи и на дигиталним платформама у настави на даљину. 

На трећој седници, на основу анализе успеха,  праћења посећености часова допунске 

наставе  и анализе фактора који дају најбоље резултате напредовања ученика чланови Већа 

су закључили да је вршњачка едукација мера која даје највише резултата у 

постизању бољег успеха ученика. Ову меру самостално или у комбинацији са неком другом 

мером примењује већина предметних наставника већа.  

Такође интензивирање сарадње са родитељима старешине наводе као меру коју спроводе и 

која даје ефекте.  

 

4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

4.1.  Анализа сарадње са родитељима  

Најинтензивнију сарадњу са родитељима по природи свог посла остварују одељењске 

старешине. Осим тога остваривана је сарадња руководиоца Већа и предметних наставника 

са родитељима када је за то било потребе приликом решавања специфичних питања. Опште 

запажање је да су родитељи незаинтересовани  упркос чињеници да добра сарадња  између 

родитеља, старешине и наставника јесте модел сарадње који  у школи постоји.  

Сарадња са родитељима одвијала се кроз родитељске састанке (старешине су одржале пет 

састанка током школске године) и најчешће телефонским путем. Доласци родитеља у 

школу су били спорадични, углавном када би неки проблем ескалирао.  Одзив родитеља на 

родитељске састанке је задовољавајући јер су одржани онлајн. Може се рећи да је сарадња 

једнострана и одвија се телефонским путем на иницијативу и позив одељењског старешине, 

што већина родитеља сматра довољном комуникацијом са школом.  

4. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

5.1.  Сарадња са педагогом  

Сарадња са педагогом школе одвијала се перманентно кроз: рад са ученицима - 

индивидуални   разговори, ЧОС-ови, рад са родитељима (индивидуални разговори са 
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родитељима), сарадњу са наставницима и одељењским старешинама, активности Тимова, 

рад на седницама Одељењских већа.  

5.2.  Сарадња са библиотекаром 

Сарадња са библиотекаром одвијала се кроз следеће активности: организовање Базара 

књига у библиотеци школе у септембру месецу, организовање трибина, пружања помоћи 

ученицима у коришћењу интернета и редовно издавање лектира и књига. 

5.3.  Сарадња са васпитачима из Дома ученика  

Следећи ученици другог разреда смештени су у Домове ученика: 

1.  Веселић Дарко (2-01) 

2.  Лазић Марија (2-01) 

3.  Лилић Гаврило (2-03) 

4.  Рафаиловић Младен (2-04 

 

6. САРАДЊА СА ТИМОВИМА 

 

6.1.  Сарадња са Тимом за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривња 
 

Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања остварује 

се  кроз превентивне активности.  

Руководилац већа  констатује да су у другом разреду у претходном периоду реализоване 

све активности које је спровео Тим за заштиту и то: 

- одељењске старешине су на часу одељењског старешине упознале ученике са нивоима 

насиља (Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и  Приручник 

за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља), обрадиле разне теме 

у вези насиља.  

- одељењске старешине су на часу одељењског старешине обрадили теме "Шта је 

BULLYING?“, "Електронско насиље", „Насилници“, “Не газите туђе снове“, "Живот 

онлине - дигитално насиље" Безбедност деце на интернету -"Не комуницирај са непознатим 

особама путем интернета" који треба да послужи као превентивна активност коју спроводи 

Тим за насиље у нашој школи. Све презентације и линкове одељењске старешине су 

поставиле у Гугл учионице, а на редовним часовима ЧОС-а у школи продискутовали са 

ученицима на задату тему и донели одређене закључке. 

-  Школа се укључила у едукацију „Безбедоносна култура у свету младих“, у организацији 

Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са асоцијацијом  Дуга. 

            Едукација се реализовала кроз онлајн обуку укупно 500 средњошколаца и 28 

            наставника. Школе су делегирале по 4 ученика који су прошли интензивну обуку, 8  

            дана по 90 мин. на zoom-у током новембра месеца. Наставници су прошли обуку у  

трајању од 4 дана по 90 мин. на zoom-у. Кључни концепт пројекта је био: упознавање  

са појмом безбедоносне културе, врсте насиља и манифестације насиља.  

Едукација  ученика је имала за циљ обуку вршњачких тимова-едукатора. Ученици су 

учествовали у радионицама за младе о примени концепта безбедоносне културе. 

Обрађиване су теме попут манифестације свих видова насиља, психичког, физичког, 

сексуалног, дигиталног... Обрађивано је питање економске, здравствене физичке,  

психичке сигурности.  Анализирана су места на којима се насиље најчешће догађа и 

начина превенције на тим местима. Такође, обрађивано је и питање пријављивања  

насиља надлежним институцијама. На крају едукације, тренери и вршњачки  

едукатори су израдили план радионица и менторства који ће, након обуке у наставном  
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програму који су развили на тренинзима, применити у својим школама. Едукација  

наставника је имала за циљ обуку о концепту безбедоносне културе, како би 

наставници подигли своје професионалне компетенције, знања, вештине у примени 

овог концепта у превентивне сврхе у својим школама. Ученици наше школе су једини  

израдили два примера радионице,  чиме су се истакли у посвећености у овој  

едукацији.  

Завршна активност ове едукације је уследила  почетком другог полугодишта (09.02), 

када је вршњачки тим ученика и наставника, који су били обухваћени  

едукацијом, организовао радионице за ученике наше школе. Ученица Катарина 

Исаиловић (2-03) је заједно са наставницма била носилац активности у другом 

разреду. 

 

Циљ је имплементација програма у планирању и раду у школама, као саставни део 

рада школе на превенцији насиља. 

 

Одељењске старешине другог разреда су приказале ове презентације у оквиру ЧОС - 

ова где су ученици заједно са старешином продискутовали на дате теме и донели одређене 

закључке. 

ТЕМЕ коју су обрађене: "Различитости", "Економско насиље, трговина људима", 

"Физичко насиље", "Електронско насиље".  

 

Тиму су пријављени само случајеви  насиља првог нивоа и  одељењске старешине су 

предузеле одговарајуће мере у циљу заустављања насиља. 

Није пријављен ни један случај насиља другог и трећег нивоа. 

 

7.  ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛАТАТA РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

7.1.  Израда извештаја о оствареним резултатима рада  

 Руководилац одељењских већа израђује и подноси извештај два пута годишње.  

Сва документација у вези рада Одељењских већа (записици са седница, извештаји, и др.)  

налази се у регистратору 2. разреда, који се налази у зборници школе на месту одређеном за 

документацију разредних већа као и у Ес Дневнику, као и на Гугл диску у Директоријуму 

где је предвиђено постављање педагошке документације и извештаја за текућу школску 

годину. 

7.2.  Критички осврт на рад одељењских већа и предлагање мера за унапређивање рада  

Предлози за унапређење рада односили су се углавном на организациона питања термина 

седница већа. Због чињенице да више чланова већа раде у више различитих школа, и да су 

најчешће само два дана у школи,  не постоји могућност да сви чланови већа буду 

истовремено присутни на седницама. Чланови већа су дали сугестију Директору да када се 

прави термински план за седнице на класификационим периодима не долази до преклапања 

термина већа различитих разреда, јер има доста наставника који су чланови више већа. На 

последњој седници није било предлога мера за унапређење рада Разредног већа 2. разреда. 

 

У Београду Руководилац Разредног већа другог разреда: 

Бранка Цвијовић 

30.06.2021. године ........................................................ 
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Прилог 1.                      

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКА 2020/2021 
     ДРУГИ РАЗРЕД - ДРУГО   ПОЛУГОДИШТЕ 

 

    
      

 
2-01 2-02 2-03 2-04 

 укупно ученика 20 22 20 23 85 

женског пола 7 7 9 8 31 

мушког пола 13 15 11 15 54 

      

 

2-01 2-02 2-03 2-04 

 српски језик и књижевност 2,40 2,57 2,65 2,70 2,58 

енглески језик 3,10 2,95 2,90 3,13 3,02 

физичко васпитање 5,00 5,00 4,70 4,48 4,80 

математика 2,20 2,19 2,30 2,22 2,23 

ликовна култура 4,65 4,76 4,80 4,74 4,74 

физика 2,85 2,67 2,85 2,74 2,78 

нацрт. геом. и техничко цртање 3,20 3,10 3,25 3,17 3,18 

грађевинске конструкције 3,45 2,71 3,10 2,78 3,01 

аплик.  рачунарски програми 4,40 4,38 4,35 4,00 4,28 

статика и отпорност материјала 2,50 2,71 2,75 2,78 2,69 

саобраћајнице 3,40 3,52 3,30 3,13 3,34 

технологија грађев. радова 3,00 2,71 3,05 2,96 2,93 

испитив. материјала и конструкц. 2,90 3,76 3,85 2,91 3,36 

владање 4,35 4,19 4,15 4,22 4,23 

просек 3,39 3,35 3,43 3,28 3,36 

      

 
2-01 2-02 2-03 2-04 

 довољан 0 0 0 0 0 

добар 12 16 11 13 52 

врло добар 5 3 5 6 19 

одличан 3 3 4 3 13 

са позитивним успехом 20 22 20 22 84 

      неоцењених 0 0 0 0 0 

недовољних 0 0 0 1 1 

са 1 недовољном 0 0 0 0 0 

са 2 недовољне 0 0 0 0 0 

са 3 и више недовољних 0 0 0 1 1 

слабих по ученику 0,00 0,00 0,00 0,24 0,06 

      оправданих по ученику 43,25 113,27 112,65 98,39 91,89 

неоправданих по ученику 12,70 13,50 14,00 15,17 13,84 
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изостанака по ученику 56,00 126,77 126,65 113,57 105,75 

      

 

2-01 2-02 2-03 2-04 

 са укором одељ. старешине 4 6 3 4 17 

са укором одељењског већа 5 6 7 7 25 

са укором директора школе 1 3 0 2 6 

са укором наставничког већа 0 0 0 0 0 

      координатор Већа: Бранка Цвијовић 
     

 

11.3 Извештај о раду Разредног већа трећег разреда 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА  

ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

Рад одељењских већа (Разредног већа) одвијао се у складу са Годишњим планом рада Већа. 

Одржанo je 8 седницa од којих је једна била одржана у саставу директор, педагог и одељењске 

старешине. Све седнице су одржане преко Zoom meeting-а.  

До краја школске године биде одржане још три седнице због утврђивања успеха ученика 

након разредних (у јуну и августу) и поправних испита. 

Од 1.09. до 4.12.2020. године настава је реализована по Комбинованом моделу, а од 7-

18.12.2020. године, одлуком Министарства просвете, а услед епидемиолошке ситуације у земљи, 

по моделу Наставе на даљину (oнлајн). Комбиновани модел подразумевао је да су ученици једног 

одељења подељени у две групе и да обе групе једне недеље прате наставу у школи (час у трајању 

од 30 минута, нераним РН), а једне недеље од куће (парним РН), наизменично. Током другог 

полугодишта наставa је у целости реализована по Комбинованом моделу. Две наставне суботе, 22. 

и 29.05. су реализованe онлајн. 

РЕАЛИЗОВАНИ САДРЖАЈИ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА: 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 

1.1.  На почетку школске године израђен је Годишњи план рада Разредног већа.  

1.2.  На почетку школске године укупно је било 78 ученика трећег разреда. 
Одељење Укупно Мушког пола Женског пола ИОП 1 

Г31 20 15 5 0 

Г32 19 13 6 1 

Г33 20 14 6 0 

Г34 19 13 6 1 
Укупно 78 55 23 2 

  

На крају 1. полугодишта, због преласка једног ученика у другу школу број ученика износио 

је 77, што је уједно и број ученика на крају наставног дела школске године. 

 

Одељ. 
Бр. 

ученика 
Бр. уч. 

мушког пола 
Бр. уч. 

женског пола 
Одељењски 

старешина 
Изборни 

предмет 
Бр. уч. на 

вер./грађ. 

31 19 14 5 
Драгана 

Драгичевић 
Верска настава 

19 

32 19 13 6 Војислава Ћирић Верска нас. 12 /7 
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/Грађанско 

33 20 14 6 
Ивана 

Мирановић 
Верска нас. 

/Грађанско 
13/7 

34 19 13 6 Маја Милатовић 
Верска нас. 

/Грађанско 
13 /6 

Σ 77 54 23 
  

57/20 

 

На почетку школске године 9 ученика се опредило да прати наставу онлајн  (2+0+4+3). 

Током полугодишта тај број се мењао и на крају 1. тромесечја износио је 7 (2+0+4+1), а пред крај 

1. полугодишта 9 (4+0+4+1). Током 2. полугодишта два ученика су пратила наставу по моделу На 

даљину (Г31 и Г34). 

На 1. седници на предлог предметних наставника дефинисани су предмети из којих су два 

ученика пратила наставу по ИОП 1. 

Н.М. Г32: 1. Статика и отпорност материјала, 2. Математика, 3. Механика тла и 

фундирање, 4. Српски језик и књижевност,  5. Армиранобетонске конструкције, 6. Испитивање 

материјала и конструкција, 7. Саобраћајнице и 8. Технологија грађевинских радова. 

Т.А. Г34: 1. Статика и отпорност материјала, 2. Математика, 3. Механика тла и фундирање; 

4. Српски језик и књижевност и 5. Испитивање материјала и конструкција. 

 

1.3.  Разредно веће 3. разреда чини 22 наставника. Списак чланова, предмети и одељења у 

         којима наставници реализују наставу приказан је у следећој табели: 

 

Рб Назив предмета Рб Име и презиме наставника Одељења/Групе 

1 Српски језик и књижевност 1 Владимир Николић 31 32 33 34 

2 Енглески језик 2 Ивана Мирановић 31 32 33 34 

3 Физичко васпитање 3 Снежана Станисављевић 31 32 33 34 

4 Математика 4 Драгана Драгичевић 31 32 33 34 

5 Социологија са правима грађана 5 Ненад Стевановић 31 32 33 34 

6 Грађанско васпитање (обавезан изборни) 6 Александар  Раслић 
 

32г 33г 34г 

7 Верска настава (обавезан изборни) 7 Јован Благојевић 31 32г 33г 34г 

8 Апликативни рачунарски програми 

8 Гордана Марковић 31а 
 

33а 
 

9 Иван Миљаковић 31б 
 

33б 34б 

10 Војислава Ћирић 
 

32аб 
 

34а 

9 Статика и отпорност материјала 11 Снежана 
Петровић 

Кузмић 
31аб 32аб 33аб 34аб 

10 Саобраћајнице 
12 Снежана Векић 31аб 

   
13 Маја Милатовић 

 
32аб 33аб 34аб 

11 

Технологија грађевинских радова 
11 Снежана 

Петровић 

Кузмић 
31аб 32аб 

  
14 Мирјана Марковић Јевтић 

  
33аб 34аб 

Технологија грађевинских радова 

 (блок) 

11 Снежана 
Петровић 

Кузмић 
31а 

   
15 Марија Радисављевић 31б 

   
14 Мирјана Марковић Јевтић 

 
32аб 33аб 34аб 

12 

Испитивање материјала и  

конструкција 

16 Марко Бошковић 31аб 32аб 
  

17 Драгана Рацић 
  

33аб 34аб 

Испитивање материјала и 12 Снежана Векић 31аб 
 

33аб 
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 конструкција (блок) 16 Марко Бошковић 
 

32аб 
  

17 Драгана Рацић 
   

34аб 

13 Механика тла и фундирање 
18 Љиљана Михајловић 31аб 32аб 

  
19 Милица Лазаревић 

  
33аб 34аб 

14 Армиранобетонске конструкције 20 Тања 
Јоцић 

Стаматовић 
31аб 32аб 33аб 34аб 

15 

Изборни програм образовног профила 

Изабрана поглавља математике  

(изборни програм) 
4 Драгана Драгичевић 31м 32м 33м 34м 

Историја (одабране теме)  

(изборни програм) 
21 Петар Нешић 31и 32и 33и 34и 

Завршни радови и кућне инсталације 

(изборни програм) 
22 Андрија Ракочевић 31з 32з 33з 34з 

 
Одељење Број чланова ОВ 

3-01 16 
3-02 16 
3-03 18 
3-04 17 

 

Због одласка проф. Мирјане Шиљић у пензију, примљен је проф. Филип Бркић, који је од 

17.03.2021. године у одељењима Г33 и Г34 предавао Технологију грађевинских радова (теорија и 

вежбе). 

 

Обавезни изборни предмети: 
 

Г31 Верска настава 

Г32 Верска настава и Грађанско васпитање 

Г33 Верска настава и Грађанско васпитање 

Г34 Верска настава и Грађанско васпитање 

 

Изборни програми: 
 

Г31: Изабрана поглавља математике  (14 ученика) + Историја одабране теме (2 ученика) + 

Завршни радови и кућне инсталације (3 ученика); 

 

 

Г32: Изабрана поглавља математике  (8 ученика) + Историја одабране теме (6 ученика) + Завршни 

радови и кућне инсталације (5 ученика); 

 

 

Г33: Изабрана поглавља математике  (11 ученика) + Историја одабране теме (5 ученика) + 

Завршни радови и кућне инсталације (4 ученика); 

 

 

Г34: Изабрана поглавља математике  (10 ученика) + Историја одабране теме (6 ученика) + 

Завршни радови и кућне инсталације (3 ученика). 

 

Изабрани програми у 4. разреду, за које су се ученици определили, су: Изабрана поглавља 

математике, Апликативни рачунарски програми, Историја (одабране теме),  и Екологија и заштита 

животне средине + Музичка култура. 
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4. Екскурзија није била у плану ове године због епидемиолошке ситуације у земљи и свету. 

5. У генерацији нема нових уписаних ученика. Сви ученици се познају и може се рећи да су 

социјални односи међу ученицима добри.  

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА 

1. На првој седници разредног већа утврђен је распоред израде писмених и контролних 

задатака. Због одлуке Министарства просвете, а у вези са променом школског календара и 

ранијег завршетка првог полугодишта, писмени задаци који су планирани за друго тромесечју 

су или одржани раније или су померени за почетак другог полугодишта. Други писмени 

задатак из математике и први из статике су одржани у 2. тромесечју, а други писмени из српког 

језика и књижевности, први писмени из енглеског језика, армиранобетонских конструкција, 

саобраћајница и механике тла су реализовани на почетку другог полугодишта. На првим 

седницама у трећем и четвртом класификационом периоду утврђени су рапореди писмених и 

контролних задатака, који су били истакнути на сајту школе. 

2. Одељењске старешине и наставници су благовремено извршавали обавезе у погледу 

вођења  Ес дневника и предаје обавезних табела и извештаја. 

3. Велики акценат рада одељењских старешина био је на адаптацији и сналажењу ученика у 

похађању наставе по комбинованом и онлајн моделу (тј. од куће), затим, пружања помоћи 

ученицима у приступању новим имејл адресама (@zezlj.edu.rs) и новим Гугл учионицама. 

Такође, старешине су континуирано пружале помоћ и пратиле рад ученика који су у 

потпуности пратили наставу онлајн. Васпитни рад одељењских старешина био је и у вези са 

изостанцима и  недовољним оценама. Мере које су одељењске старешине   предузимале, су: 

индивидуални разговори са ученицима, родитељима, израда плана поправљања оцена, сарадња 

одељењског старешине са координатором разредног већа, педагогом и директором школе. 

Одељењске старешине  су     радиле на развијању личне одговорности ученика за сопствено 

напредовање и постигнуће успеха, стимулисању  ученика,  као и на јачању колективног духа. 

Одељењске старешине су благовремено извршавале послове око вођења педагошке 

документације.  

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. РЕДОВНА НАСТАВА 

1. Проблем неуједначености критеријума оцењивања није примећен. 

2.  

 ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА – на крају 1. полугодишта 3-01 3-02 3-03 3-04 Просек 

Просечан број оправданих изостанака по ученику 47,68 33,84 50,40 36,89 42,20 

Просечан број неоправданих изостанака по ученику 6,00 1,37 4,05 3,11 3,63 

Укупнан просечан број изостанака по уч. (и опр. и неопр.) 53,68 35,21 54,45 40,00 45,84 

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА – на крају 2. полугодишта 3-01 3-02 3-03 3-04 Просек 

Просечан број оправданих изостанака по ученику 137,6 129,2 146,3 121,7 133,71 

Просечан број неоправданих изостанака по ученику 11,4 8,3 10,2 8,1 9,5 

Укупнан просечан број изостанака по уч. (и опр. и неопр.) 146,7 137,5 156,5 129,8 142,63 
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Разлози за изостајање ученика су болест, спортска одсуства и породичне прилике. На крају 1. 

полугодишта 13 ученика је имало мање од 15 изостанака, док на крају 2. полугодишта није 

било таквих ученика. У одељењу Г32 није било ученика који су се определили да у 

потпуности прате наставу онлајн. 

3. Међусобне посете часова у школи су биле у мањој мери заступљене с обзиром на комбиновани 

модел наставе. Директор и педагог школе су били укључени у све Гугл учионице наставника и 

увидом у исте су пратили рад као и реализацију Zoom часова. Током другог полугодишта, 

директор и педагог су ненајављено присуствовали Зум часовима професора. 

4. Планирани наставни план и програм реализован је у свим одељењима. Током првог 

полугодишта, професори су своје двонедељне оперативне планове имејлом предавали  

председницима стручних актива,  који су, затим, обједињене слали директору и педагогу школе. 

Организација предаје оперативних планова у другом полугодишту је била измењена, те су сви 

наставници предавали планове на дељеном Диску у фолдере предвиђене за то.  

1.5.  

1. УСПЕХ – 1. ПОЛУГОДИШТЕ 3-01 3-02 3-03 3-04 Збир Проценат 

Број ученика са позитивним успехом 10 10 8 12 40 52% 

    број ученика са одличним успехом 0 0 2 1 3 4% 

    број ученика са врло добрим успехом 5 8 3 6 22 29% 

    број ученика са добрим успехом 5 2 3 5 15 19% 

    број ученика са довољним успехом 0 0 0 0 0 0% 

Број ученика са недефинисаним успехом (неоцењени) 0 1 4 0 5 6% 

Број ученика са недовољним успехом 9 8 8 7 32 42% 

    број ученика са 1 недовољном оценом 2 2 2 1 7 9% 

    број ученика са 2 недовољне оцене 1 2 3 1 7 9% 

    број ученика са 3 недовољне оцене 2 1 2 2 7 9% 

    број ученика са 4 недовољне оцене 2 0 1 1 4 5% 

    број ученика са 5 и више недовољних оцена 2 3 0 2 7 9% 

2. ПРЕДМЕТИ СА НАЈВЕЋИМ БРОЈЕМ НЕДОВОЉНИХ 3-01 3-02 3-03 2-04 Збир Проценат 

Статика и отпорност материјала 6 5 9 6 26 34% 

Математика 5 5 7 5 22 29% 

Армиранобетонске конструкције 5 3 5 2 15 19% 

Механика тла и фундирање 5 3 0 0 8 10% 

3. ПРЕДМЕТИ СА НАЈВЕЋИМ БРОЈЕМ НЕОЦЕЊЕНИХ 3-01 3-02 3-03 3-04 Збир Проценат 

Апликативни рачунарски програми 0 0 3 0 3 4% 

Историја (изборни предмет) 0 0 1 0 1 1% 

 

На нивоу 3. разреда, од укупно 77 ученика, 40 тј. 52%  је постигло позитиван успех што је  

нешто мањи проценат неголи у односу на исти период прошле године, када је позитиван успех 

постигло 59% ученика. У истом периоду прошле године. Број ученика са недовољним успехом 

износи 32 тј. 42%, а прошле године је износио 38%.  

Закључак на крају 1. полугодишта јесте да је постигнут нешто слабији успех неголи у истом 

периоду прошле године када је настава одржавана у редовним условима (у школи, час 45 

минута). 

1. УСПЕХ – 2. ПОЛУГОДИШТЕ 3-01 3-02 3-03 3-04 Збир Проценат 

Број ученика са позитивним успехом 17 14 17 14 62 81% 

    број ученика са одличним успехом 0 2 3 3 8 10% 
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    број ученика са врло добрим успехом 9 7 4 6 26 34% 

    број ученика са добрим успехом 8 5 9 5 27 35% 

    број ученика са довољним успехом 0 0 1 0 1 1% 

Број ученика са недефинисаним успехом (неоцењени) 0 2 0 0 2 3% 

Број ученика са недовољним успехом 2 3 3 5 13 17% 

    број ученика са 1 недовољном оценом 0 1 2 3 6 8% 

    број ученика са 2 недовољне оцене 2 2 1 2 7 9% 

    број ученика са 3 и више недовољне оцене 0 0 0 0 0 0% 

2. ПРЕДМЕТИ СА НАЈВЕЋИМ БРОЈЕМ НЕДОВОЉНИХ 
      

Статика и отпорност материјала 2 4 2 5 13 17% 

Математика 0 2 2 2 6 8% 

Механика тла и фундирање 2 1 0 0 3 4% 

3. ПРЕДМЕТИ СА НАЈВЕЋИМ БРОЈЕМ НЕОЦЕЊЕНИХ 
      

Статика и отпорност материјала 0 1 0 0 1 1% 

Математика 0 1 0 0 1 1% 

 

На крају школске године, највећу средњу оцену одељења имају Г31 – 3,40  и Г32 - 3,40, затим, 

Г34 – 3,32, и Г33 – 3,2. Највећи проценат ученика који су на крају наставног дела завршили са 

позитивним успехом је у Г31. Средња оцена 3. разреда износи 3,33.  

 

Средња оцена одељења 31, 32 и 33 је већа неголи у истом периоду прошле године, као и 

средња оцена разреда, која је ове године боља за 0,04. 

Осам ученика је постигло одличан успех што је за два више неголи прошле школске године. 

2. ДОПУНАСКА НАСТАВА 

На почетку школске године спроведени су Иницијални тестови из Српског језика и 

књижевности и Математике. Из предмета Математика одржано је укупно 25 часова допунске 

наставе (90% преко Зум апликације), из предмета Статика и отпорност материјала 7 часова, 

Механика тла и финдирања 5 часова (Г31 и Г32). 

3. ДОДАТНА НАСТАВА И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Три ученице 3. разреда учествовале су у приредби поводом обележавања школске славе. У 

мају је традиционално одржана манифестација „Мај месец математике“ и учешће је узело 20 

ученика 3. разреда. Ученици су учествовали у пројектној настави из предмета: Социологија 

(Планета земља), Спрски језик и књижевност (Дан планете Земље), Енглески језик (Бетон), 

Испитивање материјала (Лабораторија за испитивање материјала), Шта можемо научити уз 

великих епидемија (Кроз Лондон). 

4. ПОПРАВНИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ 

Два ученика се упћују на полагање разредних испита, једна из математике и један ученик из 

статике. Ученик је пријавио полагање разредног испита из математике у јуну.  

15 ученика се упућује на полагање поправних испита. Поправни испити и један разредни биће 

одржани у августу. Део припремне наставе за поправни испит реализован је у јуну, а други 

већи део биће у августу. 

5. ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

2.  
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3.  

4.  

5.  

1. У првом полугодишту нису вођени дисциплински поступци, док су у другом вођена 

три васпитно-дисциплинска поступка због неоправданих изостанака. Одељењске старешине су 

спроводиле појачан  васпитни рад са ученицима код којих су уочени проблеми (изостајање са 

часова, недовољне оцене), кроз индивидуалне разговоре са  ученицима и родитељима, радом 

на часовима одељењске заједнице, укључивањем стручних сарадника и директора. 

ВАСПИТНЕ МЕРЕ 3-01 3-02 3-03 3-04 Збир Проценат 

Број ученика са укором Одељењског старешине 3 5 1 4 13 17% 

Број ученика са укором Одељењског већа 4 2 3 4 13 17% 

Број ученика са укором Директора школе 0 0 3 0 3 4% 

Број ученика са укором Наставничког већа 0 0 0 0 0 0% 

Укупан број уч. са изреченим вас.-дис. мерама  7 7 7 8 26 34% 
*рачунају се последње изречене мере 

      
 

6. ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ 

6.1.    Најбоље одељење је Г32. 

 

          

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

2. На крају 1. полугодишта одељењска већа су похвалила ученике који су постигли одличан или 

врло добар успех, на предлог предметних наставника и ученике који су снимили час физичког 

васпитања који је прослеђен школској управи. На крају 1. и 3. класификационог периода, већа су 

похвалила ученике који су постигли позитиван успех. 

Одлични ученици на крају 1. полугодишта: Јелена Глигорић Г33, Тијана Стевић Г33 и 

Тијана Микић Г34.Тијана Микић је једина ученица у трећем разреду која нема није имала 

ниједан изостанак. 

Врло добри ученици: Г31 - Зоран Ђурђевић (4,00), Матија Магделинић (3,50), Марко 

Милић(3,71), Јелена Мирковић(3,64), Михајло Ћеха (3,50). Г32 - Ђорђе Бојанић, Јована 

Вулетић, Анђела Димић, Милица Ђерковић, Бојана Голић, Кристијан Јанковић, Тијана 

Недић и Вељко Тадић. Г33- Нађа Бујак, Ана Вулићевић и Матија Марић. Г34 - Теодора 

анђелковић, Анђела Ахметовић, Урош Видаковић, Борис Ђајић, Тамара Миловановић и 

Огњен Рајић. 

На предлог предметних наставника похваљени су следећи ученици: Тијана Микић (Српски 

језик, Механика тла и АБ конструкције), Јелена Глигорић (Механика тла), Матија Марић 

(Механика тла), Теодора Анђелковић (Механика тла - ИОП), Михајло Ћеха 

(Саобраћајнице), Лазар Бешевић (Саобраћајнице), Јелена Мирковић (Саобраћајнице), Зоран 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину                                                                        

 

134 
 

Ђурђевић (Армиранобетонске конструкције), Вељко Тадић (Статика и отпорност 

материјала) и Тијана Недић (Статика, Српски језик и књижевност и Енглески језик). 

 

На предлог одељењског старешине похваљене су Тијана Стевић 33 и Тијана Микић Г34. 

Никола Васић Г31 и Тамара Миловановић Г34 су похваљени због снимљених часова из 

физичког васпитања. 

 

Одлични ученици на крају 2. полугодишта: Г32 – Тијана Недић и Кристијан Јанковић, Г33 – 

Јелена Глигорић, Нађа Бујак и Тијана Стевић и Г34 – Тијана Микић, Тамара Миловановић 

и Огњен Рајић. 

 

На крају 2. полугодишта, одељењска већа су похвалила и два ученика која су освојила 1. 

место на школским такмичењима у оквиру манифестације „Мај месец математике“: 

Александра Првуловичћа Г32 и Огњена Рајића Г34. 

 

Наставничко веће је усвојило предлог одељењских већа и на крају 1. и 2. полугодишта 

похвалило ученике који су постигли одличан успех. Одлични ученици су на поклон од 

школе добили књигу. 

 

7. МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА  

 

7.1.    Одељењско веће предлаже следеће мере за побољшање успеха: вршњачка едукација, 

           интезивирање допунске наставе, израда пројектног задатка и одређивање ученика по  

           одељењу који ће у вибер групи подсећати другове на школске обавезе. 

 

4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

4.1.    Сарадња са родитељима одвијала се кроз родитељске састанке путем Вибер           или Зум 

апликације као и индивидуалним телефонским разговорима. На почетку школске           године, 

родитељи су детаљно упознати са начином рада и оцењивања, као и изменама           током године, 

када је одлуком Министарства, долазило до промена. У 1. полугодишту           одржана су три 

родитељска састанка и у просеку скоро сви родитељи су били присутни.            У 2.  полугодишту 

одржана су два родитељска састанка. 

5. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

5.1. Сарадња са педагогом школе одвијала се кроз рад са ученицима  

            (индивидуални   разговори са ученицима), сарадњу са наставницима и одељењским 

            старешинама, као координатором Стручног тима за инклузивно образовање СТИО и као 

            чланом Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривању кроз 

            припрему материјала за превентивне активности. У Гугл учионици „Педагог-сарадња са 

            наставницима“ постављени су материјали на теме Стилови учења, Осмишљавање часа 

            према концепту активног учења, ... као и Пројектна настава професора наше школе. 

5.2.     Сарадња са библиотекаром одвијала се кроз традиционални Базар књига у библиотеци 

            школе на почетку школске године и као чланом Тима за заштиту од дискриминације, 

            насиља, злостављања и занемаривању, кроз припрему материјала за превентивне 

            активности који се налазе у Гугл учионици библиотекара школе. 

5.3.      Ученици смештени у Дому ученика су:  

1. Зоран Ђурђевић Г31 

2. Јован Момић, Г31 
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3. Ђорђе Бојанић Г32 

4. Кристијан Пријовић Г32. 

 

            Сви ученици су у Дому ученика „Алекса Дејовић“, поред школе. 

 

6.  САРАДЊА СА ТИМОМ ЗА ЗАШТИТУ  ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

      ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И СТРУЧНИМ ТИМОМ ЗА ИНКЛУЗИВНО 

      ОБРАЗОВАЊЕ 

Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривња остварује се  

кроз превентивне активности. Одељењске старешине су били сарадници у реализацији 

појединих активности које су спроводили чланови Тимова (приказивањем филма 

„Посматрачи“, презентације о Електронском насиљу и дискусије са ученицима након 

приказивавања поменутих материјала). Акција „Чеп за хендикеп“ се непрекидно изводи са 

циљем развијање свести  о  хуманости и помоћи другим људима. 

Током школске године није пријављен ниједан случај насиља.  

СТИО  се више  пута састајао ради договора око израде индивидуалних образовних 

планова и праћења ученика који прате наставу из појединих предмета по ИОП 1. 

7. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Током првог полугодишта организован је електронски семинар „Гуглов пакет (G Suite) за 

комуникацију и сарадњу у школи“ (Каталошки број програма 626). 

Током другог полугодишта организован је електронски семинар “Дигитална 

учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала”. Семинар је почео 31.5.2021. у трајању од 2 недеље, 

плус 4 недеље током које наставници израђују домаћи задатак, након чега ће добити 

уверење о савладаности обуке које издаје ЗУОВ (19,5 бодова стручног усавршавања). 

Домаћи задатак представља практичну примену наученог на обуци и састоји се од 
израде припреме и извођења једног “дигиталног” часа (часа који се планира и изводи 
уз употребу ИКТ-а). 

На сајту „Чувам те“, https://cuvamte.gov.rs/obuke/onlajn-obuke-za-zaposlene, налазе се две 

обуке: 1."Обука за запослене - породично насиље" и 2. "Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у понашању". Након завршене једне од обука наставници могу 

преузети  персонализован сертификат и признаје се 16 бодова за остварено усавршавање 

које предузима установа у оквиру својих активности. 

8. ПРАЂЕЊЕ РЕЗУЛАТАТ РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 

8.1.   Сви записици са седница се налазе се у Ес дневнику и у регистратору 3. разреда у 

            зборници школе. Табеларни приказ успеха ученика и извештаји налазе се на дељеном 

            Диску у одговарајућем фолдеру. 

8.2.     Чланови већа су перманентно и успешно сарађивали, тако да, на последњој седници није 

           било предлога мера за унапређивање рада већа. 

 

 

 

У Београду Координатор Одељењских већа: 

1.7.2021. Драгана Драгичевић 

 

https://cuvamte.gov.rs/obuke/onlajn-obuke-za-zaposlene
https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12386
https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12370
https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12370
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11.4 Извештај о раду Разредног већа четвртог разреда  
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА  

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

Рад Разредног већа одвијао се у складу са Годишњим планом рада Већа. Одржано је 8 седница.  

 

РЕАЛИЗОВАНИ САДРЖАЈИ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА: 
 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 

1.1.   Израда Годишњег плана рада 

На почетку школске године израђен је Годишњи план рада Разредног већа који је саставни 

део Годишњег плана образовно-васпитног рада школе за школску 2020/2021. годину.  

 

1.2.  Формирање одељења (критеријуми) 
 

У четврти разред школске 2019/2020. године у првом и другом кругу уписано је 78 

ученика.  

Ученици су распоређени у четири одељења. Сва четири одељења су према изборном 

предмету формирана као мешовита. У табели је приказан број ученика распоређених по 

одељењима на дан 31.8.2020.године.  

 
Одељење Укупно Мушког пола Женског пола 

4/1 20 12 8 
4/2 22 17 5 
4/3 19       14 5 
4/4 17 12 5 

Укупно 78 56 23 
 

Директор је одредио одељењске старешине за сва четири одељења што је приказано у табели. 

р.бр. име и презиме IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 
1 Сeнка Видаковић + 

   
2 Љиљана Михајловић 

 
+ 

  
3 Милица Премовић 

  
+ 

 
4 Сања Радивојевић 

   
+ 

 

 

 

 

 

У току школске године исписан је један ученик из одељења 41. 

Двојица ученика ( 1 из одељења 41 и 1 из одељења 42) по одобреној молби директору 

школе променила су статус у – ванредни ученик.  

Бројно стање ученика, на крају школске године по одељењима приказано је у следећој 

табели: 
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Одељење Укупно Мушког пола Женског пола 
4/1 18 10 8 
4/2 21 16 5 
4/3 19 14 5 
4/4 17 12 5 

Укупно      75       52       23 
 

1.3.   Конституисање разредног и одељењских већа  

 

Разредно веће 4. разреда чини укупно 18 наставника.  Разредно веће  и Одељењска већа за 

сва 4 одељења су коституисана на првој седници. Списак чланова већа, предмет и одељења 

у којима наставници реализују наставу приказан је у следећој табели: 

 

 
име и презиме назив предмета IV/1 IV/2 IV/3 IV/4 

1. Сенка Видаковић Српски језик и књижевност + + + + 

2.  
Сања Радивојевић 

Енглески језик + + + + 

3.  Биљана Николић Математика + + + + 

4. 
 Иван Миљаковић 
 

Мостови + + 
  

Практична настава 
 

+(а) 
  

5.  Саша Радисављевић Физичко васпитање + + + + 
6. Ана Ерор Грађанско васпитање + + + + 
7. Драгомир Јанковић Верска настава + + + + 
8. Тања Вујић Филозофија + + + + 

9. Љиљана Михајловић 
Практична настава +(а) 

   
Организација грађења + + 

  
10. Тања Јоцић Стаматовић  Практична настава 

   
+ 

11. Милица Премовић 
Бетон  + (а) + (а) + + 
Практична настава 

  
+ 

 
12. Мирјана Шиљић Металне и дрвене конструкције + + 

  
13. Гордана Марковић 

Бетон + (б) + (б) 
  

Практична настава 
 

+ (б) 
  

14. Мирјана Марковић  Организација грађења 
  

+ + 

15. Марија Радисављевић  
Металне и дрвене конструкције 

  
+ + 

Мостови  
  

+ + 

16. Славица Везмар 
Железнице + + + + 
Практична настава 

 
+(б) 

  
17. Снежана Векић Путеви + + + + 
18. Ненад Стевановић Устав и права грађана + + + + 
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4. Предлог организовања екскурзије  

С обзиром на епидемиолошку ситуацију у земљи и пандемију COVID-a 19, у овој школској 

години није планирана реализација екскурзије.  

5. Анализа адаптације / социјалних односа ученика 
 

Анализа социјалних односа ученика  је била тема на свим седницама Већа.  

Одељењске старешине су, након уочених проблема код појединих ученика, о њима 

обавестиле Веће, а кроз индивидуалне разговoре са ученицима и њиховим родитељима, на 

часовима одељењског старешине, сарадњу са стручним сарадницима и члановима Тима за 

појачан васпитни рад, као и упућивање ученика на разговор са педагогом, реаговале на 

примећене проблеме.  

У овој шк. год. проблеми су се односили углавном на начине реаговања и суочавање са 

последицама пандемије,сналажење у измењеним условима одвијања наставе, 

структурисању слободног и времена посвећеног учењу и праћењу часова. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА 

1. Утврђивање распореда писмених и контролних задатака  

На првој и четвртој седници разредног већа утврђен је распоред израде писмених задатака. 

Писмени задаци нису реализовани према усвојеном распореду, за већину предмета (осим 

математике). Разлог за то је потпуни прелазак на онлајн наставу од децембра и  ранији од 

планираног завршетак полугодишта. У другом полугодишту такође је дошло до 

прилагођавања распореда израде писмених задатака због епидемиолошке ситуације.  

2. Вођење евиденције 

Увидом у есДнавник и Матичне књиге руководилац већа је утврдила да је документација 

прегледана од стране комисије за преглед педагошке документације и да су одељењске 

старешине благовремено извршавале обавезе у погледу евиденције. О раду Већа 

документацију редовно води Руководилац.  

 

 

3.  Рад одељењских старешина 

Васпитни рад разредних старешина захтеван је и одговоран посао који захтева изузетну 

посвећеност циљу- организовати одељење у којем ће се, уз поштовање специфичности 

сваког ученика, обезбедити подстицајна атмофера за рад и постигнућа свих.Тај посао 

обухвата: васпитни рад са ученицима, сарадњу са родитељима, организацију родитељских 

састанака, индивидуалне разговоре са ученицима, укључивање ученика у ваннаставне 

активности и рад на часовима одељењског старешине. Такође, рад старешина био је 

усмерен и на: социјализацију ученика, изградњу позитивног односа ученика према учењу, 

смањивање изостајања, развијање личних одговорности ученика за сопствено напредовање 

и постигнуте резултате, стимулисање ученика за постизање бољег успеха као и побољшање 

социјалних односа међу ученицима, јачање колективног духа и сарадње са родитељима.  

Ове школске године обим послова одељенских старешина је додатно повећан због начина 

организације наставе која изискује веће ангажовање старешине у праћењу укључивања 

ученика у онлајн наставу.   

Послове око вођења педагошке документације старешине су благовремено извршавале.  
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

3.1.  РЕДОВНА НАСТАВА 

Редовна настава је одржавана према распореду часова, по моделу који је усвојен на 

одговарајућим телима Школе и одобрен од стране надлежне Школске управе. Изгубљен је 

занемарљиво мали број часова.  

Приказ успеха у учењу и владању ученика по одељењима и упоредно за сва одељења 

четвртог разреда налази се у прилогу овог документа. (Прилог 1). 

1.  

2.  

3.  

1. Уједначавање критеријума оцењивања 

Проблем неуједначености критеријума оцењивања није примећен. Ово је тема којом се баве 

већ годинама баве стручна већа.  

2. Анализа изостанака ученика  

Број изостанака по ученику по одељењима креће се од 124 до 197. Изостанци се правдају 

лекарским оправдањима и од стране родитеља од којих су неки спремни да оправдају и 

онда када, чини се, за то не постоји реалан разлог, што  је евидентирано као проблем. 

Утврђени су интерни критеријуми за правдање којих су се старешине придржавале. Разлози 

за неоправдано изостајање су кашњење на часове и бежање са часова.  У неким одељењима 

(41, 42) већи број изостанака је последица тога што се више ученика (нарочито у одељењу 

41) определило да прате наставу у потпуности онлајн.  

3. Посете часовима 

Посете часова нису реализоване услед актуелне епидемиолошке ситуације и одобреног 

модела организације рада школе.   

4. Реализација наставног плана и програма  

Планирани наставни план и програм реализован је у свим одељењима у обиму који су 

предметни наставници сматрали неопходним у датим околностима.  

 

 

5. Анализа о оствареним резултатима свих видова образовно-васпитног рада 

Детаљна анализа је део записника 7. седнице Разредног већа. Основни подаци о успеху и 

изостанцима говоре да је број ученика са 4 и више слабих оцена очекивано мањи  у односу 

на прво полугодиште.  

3.2.  ДОПУНСКА НАСТАВА 

3.2.1. Одређивање  ученика за допунску  

Током првог тромесечја и на крају првог класификационог периода предметни наставници 

су одредили ученике за допунску наставу из одређених предмета.Допунсак настава се 

одвијала у терминима, на начин и у обиму који је дозвољавала епидемиолошка ситуација.   

3.2.2. Праћење реализације допунске наставе  
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Увидом у Дневнике констатује се неравномерно присуство на различитим часовима. 

Укупно присуство на часовима где је то најпотребније (највећи број слабих) је недовољно.  

3.2.3. Праћење развоја ученика и предузимање потребних мера  

Одељењске старешине и наставници прате развој сваког ученика и по процени предузимају 

одређене мере (израда презентација на одређене теме, плана поправљања оцена, 

награђивање ученика...)  

 

3.3.   ДОДАТНА НАСТАВА 

За додатну наставу није било великог интересовања ученика.  

3.4.  ПОПРАВНИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ 

       На 5. седници РВ одређени су ученици који су испунили услове за разредне испите. Од 31. 

маја до 03. јуна организовани су разредни испити из следећих предмета: Металне и дрвене 

конструкције, Организација грађења, Српски језик и књижевност, Математика и Бетон. Испитима 

је приступило укупно 11 ученика. Успех ученика на разредним испитима је верификован на 6. 

седници РВ.  

На 6. седници РВ дефинисани су и ученици који се упућују на полагање поправних испита.  

Поправни испити су организовани 21. и 22. јуна из следећих предмета: Бетон. Организација 

грађења, Математика, Железнице и Мостови. Поправним испитима је приступило 12 ученика.  

 На 8. седници РВ верификован је успех ученика после одржаних поправних испита. 

Троје ученика на нивоу разреда се упућује на полагање поправних испита у августу.  

  

3. 5. ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

3.5.1. Вођење васпитног поступка и изрицање васпитно-дисциплинских мера  

Одељењске старешине су појачале васпитни рад са  ученицима код којих је уочен проблем 

изостајања и недовољног укључивања у онлајн наставу, а по потреби је укључиван и 

педагог.  

Одељењске старешине су изрекле 12 укора одељењског старешине, Одељењско веће је 

изрекло 25 укора, а директор школе 2 укора ученика, све због неоправданих изостанака.   

3.6. ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ 

3.6.1. Избор најбољег одељења и ученика  

Најбоље одељење у четвртом разреду је одељење 43, разредног старешине Милице 

Премовић.  

Ученик генерације је Немања Степановић, ученик одељења 42.  

Најжежељевац је Бора Радовановић, 44.  

Најспортиста је Филип Чепић, 41.  

 

3.6.2. Похвале (и награде) ученицима 

Разредно веће је једногласно усвојило предлоге да се похвале ученици који су остварили 

одличан и врло добар успех и примерно владање. Ученици који су похваљени: 
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1.Адамовић Анђела 41 

2.Давидовић Милица 41 

3.Лазаревић Сања 41 

4. Ристић Матија 41 

5.Степановић Немања 42 

6.Рашић Милан 42 

7. Ристић Милан 

8.Симоновић Милош 42 

9.Негић Никола 42 

10.Илић Александра 42 

11. Јовановић Николина 42 

12. Петрић Саша 42 

13. Стевановић Тамара 42 

14.Лазић Милица 43 

            15.Ничетин Драган 43 

            16. Вујновић Богдан 43 

            17. Гавриловић Сања 43 

            18. Станковић Чедомир 43 

19.Радовановић Бора 44 

20. Гргић Анђела 

21. Дмитровић Катарина 

22. Лазаревић Немања 

23. Мраовић Горан 

24. Николић Божидар 

25. Станкић Лазар 

26. Томашевић Анђела 

 

Предлог за похвалу Наставничког већа (ученици који су постигли одличан успех): 

 

 

1. Адамовић Анђела. 41 

2. Давидовић Милица 41,  

3. Степановић Немања 42,  

4. Симоновић Милош 42.  

5. Ристић Милан 42,  

6. Негић Никола 42, 

7. Лазић Милица 43 

 

 

 

3.7. МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА  
 

3.7.1. Мере за побољшање успеха ученика у учењу и владању  

На другој седници одржаној на крају првог класификационог периода није било конкретних 

предлога мера, већ је остављено стручним већима из области предмета да дефинишу мере 

за сваки предмет.  

На трећој седници, на основу анализе успеха,  праћења посећености часова допунске 

наставе  и анализе фактора који дају најбоље резултате напредовања ученика чланови Већа 

су закључили да је вршњачка едукација мера која даје највише резултата у 
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постизању бољег успеха ученика. Ову меру самостално или у комбинацији са неком другом 

мером примењује већина предметних наставника већа.  

Такође интензивирање сарадње са родитељима старешине наводе као меру коју спроводе и 

која даје ефекте.  

 

4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

4.1.  Анализа сарадње са родитељима  

Најинтензивнију сарадњу са родитељима по природи свог посла остварују одељењске 

старешине. Осим тога остваривана је сарадња предметних наставника са родитељима када 

је за то било потребе приликом решавања специфичних питања. Опште запажање је да су 

родитељи недовољно заинтересовани за школски успех своје деце, упркос чињеници да 

добра сарадња  између родитеља, старешине и наставника јесте модел сарадње који  у 

школи постоји.  

Сарадња са родитељима одвијала се кроз родитељске састанке (у просеку су старешине 

одржале по четири састанка), током „отворених врата“ и најчешће телефонским путем. 

Одзив родитеља на родитељске састанке није задовољавајући. Већина родитеља дође у 

школу само на позив одељењског старешине и када је проблем већ ескалирао. Може се 

рећи да је сарадња једнострана и одвија се телефонским путем на иницијативу и позив 

одељењског старешине, што већина родитеља сматра довољном комуникацијом са 

школом.  

5. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

5.1.  Сарадња са педагогом  

Сарадња са педагогом школе одвијала се перманентно кроз: рад са ученицима - 

(индивидуални   разговори, термин рада педагога са ученицима), рад са родитељима 

(индивидуални разговори са родитељима), сарадњу са наставницима и одељењским 

старешинама, активности Тима за појачан васпитни рад, рад на седницама Разредног већа.  

5.2.  Сарадња са библиотекаром 

Сарадња са библиотекаром одвијала се кроз следеће активности: организовање Базара 

књига у библиотеци школе у септембру месецу, организовање трибина, пружања помоћи 

ученицима у коришћењу интернета и редовно издавање лектира и књига. 

5.3.  Сарадња са васпитачима из Дома ученика  

Од почетка  школске године одељењске старешине нису ималe контакте са  васпитачима  из 

Домова. 

 

6. САРАДЊА СА ТИМОВИМА 

6.1.  Сарадња са Тимом за појачан васпитни рад 
 

Сарадња са Тимом за појачан васпитни рад се одвијала у два корака. Одељењске старешине 

су упознате са обавезом вођења педагошке евиденције о васпитном раду са ученицима. 

Први корак подразумевао је васпитни рад одељењских старешина у циљу идентификације и 

решавања проблема појединих ученика, а затим одређивање ученика који се упућују на рад 

са Тимом за појачан васпитни рад. Рад самог Тима планиран је кроз следеће активности:  

индивидуални рад са педагогом, индивидуални или групни рад са ученицима након 
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уочених проблема и праћење постигнутог стања, организовање радионица, трибина и 

предавања  прилагођених потребама ученика.  

Ове школске године није било потребе да се ангажује Тим за појачани васпитни рад. 

Васпитним радом у повећаном обиму су се углавном бавиле старешине.  

 

6.2.  Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривња 
 

Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривња остварује се  

кроз превентивне активности.  

Није пријављен ниједан случај насиља.  

 

7.  ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛАТАТA РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 

7.1.  Израда извештаја о оствареним резултатима рада  

 Руководилац већа израђује и подноси извештај два пута годишње.  

7.2.  Критички осврт на рад разредних већа и предлагање мера за унапређивање рада  

Није било предлога мера за унапређење рада Разредног већа 4. разреда. 

 

У Београду Координатор Разредног већа: 

01.07.2021.године Сенка Видаковић 

 
 

12.  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА СА 

ИЗВЕШТАЈИМА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕДОВНЕ, ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И 

ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 
 

12.1 Стручно веће за области предмета Српски језик и књижевност и страни језик  

 

 

 Извештај о раду Стручног већа за област предмета српски језик и књижевност и страни 

језик на крају другог полугодишта школске 2020/2021. године 
 

Стручно веће чине:  

 

Наташа Живковић (српски језик и књижевност: 1/1,1/2, 2/1-2/4); 

Сенка Видаковић (српски језик и књижевност: 1/3, 1/4, 4/1-4/4); 

Ивана Мирановић (енглески језик: 1/1-1/4, 2/1, 3/1-3/4); 

Сања Радивојевић (енглески језик: 2/2–2/4, 4/1–4/4); 

Владимир Николић (српски језик и књижевност: 3/1–3/4) – руководилац Већа. 

 

У складу са Годишњим планом рада за школску 2020/2021. годину, чланови Стручног већа за 

област предмета српски језик и књижевност и други страни језик, остварујући наставне планове и 

програме за предмете српски језик и књижевност и енглески језик, баве се постизањем 

образовних, васпитних и развојних циљева и задатака. 

 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину                                                                        

 

144 
 

Планирање и програмирање рада Стручног већа: 

 

Чланови Стручног већа усвојили су предлог Годишњег плана рада Већа крајем августа 2020. 

године. 

Израђен је план стручног усавршавања наставника за школску 2020/2021. годину. 

Усаглашени су глобални и оперативни планови за оба предмета. 

Постигнут је договор о заједничком дидактичко-методичком минимуму при изради припрема за 

час.  

Утврђена је обавезна ученичка литература. 

Утврђени си заједнички критеријуми и облици вредновања рада ученика – критеријуми 

оцењивања на нивоу Стручног већа за оба предмета. 

Ваннаставне активности нису планиране због епидемиолошке ситуације, у заједничком договору 

активности ће бити реализовне у складу са ситуацијом и побољшањем здравствених и 

безбедносних услова. Међународни дан писмености обележен је 9. септембра на часовима редовне 

наставе српског језика, а Међународни дан језика, 26. септембар, обележен је на часовима 

енглеског језика. Светосавска приредба реализована је у виду мултимедијлног садржаја, кроз 

израду више видео записа у којима су учешће узели директор, наставници и ученици наше школе. 

 

Организационо-техничка питања: 

 

Почетком септембра 2020. године израђен је предлог плана рада израде писмених задатака за прво 

полугодиште и достављен сваком разредном већу у разматрање. Због промене календара рада и 

завршетка првог полугодишта 18.12.2020. други писмени задатак из предмета Српски језик и 

књижевност одложен је за друго полугодиште. У другом полугодишту после усвојеног распореда 

одржавања писмених задатака, на предмету српски језик и књижевност реализована су по три 

писмена задатка. 

Настава се у првом полугодишту одвијала  по комбинованом моделу који је школа предложила 

Школској управи и који је одобрен од стране исте, док се извођење наставе у периоду од 30.11. до 

18.12.2020. године одвијала у потпуности онлајн, по распореду часова који је израђен у ту сврху. 

У другом полугодишту настава се одвија по комбинованом моделу наставе, а у периоду од 15.3. до 

23.4.2021. настава се одвијала по моделу онлајн наставе. 

Чланови већа редовно достављају списак књижевно-уметничких дела и литературе неопходних за 

наставу библиотекару школе у циљу богаћења библиотечког фонда и унапређивања рада. 

 

 

Реализација образовно-васпитног рада: 
 

    У оквиру реализације образовно-васпитног рада разрађени су образовни циљеви и задаци, 

израђен је и спроведен иницијални тест у првом, другом  и трећем разреду за предмет Српски 

језик и књижевност, као и за први разред за предмет Енглески језик. Утврђени су критеријуми 

оцењивања, изабрани су облици и методе рада, као и адекватна наставна средства. Успех ученика 

је праћен и анализиран на крају свих класификационих периода. Анализа успеха на сваком 

класификационом периоду дата је у прилогу записника са састанака Стручних већа и део је 

педагошке документације овог Стручног већа. 

На основу предлога који су усвојени на Петој седници Стручног већа, сви предметни наставници 

су реализовали пројектну наставу у оквиру својих предмета.  

Предметни наставник, Сенка Видаковић организовала је пројекат у оквиру прве године на тему 

„Како су велике епидемије куге утицале на средњовековни свет?“ Циљ пројекта је био да се 

повезивањем садржаја из различитих области и у корелацији са предметима историја, географија, 

биологија, грађевинарство, језик и књижевност, ученицима приближи средњовековна епоха и то 
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кроз призму великих епидемија куге чиме се та епоха актуелизује. С обзиром на актуелну 

епидемиолошку ситуацију која је обележила животе ученика током целе године, они су били у 

ситуацији да са више емоција и разумевања приступе изучавању епохе која би им иначе могла 

бити страна, далека и, често, неразумљива.  Такође, акценат је био на уочавању утицаја који је 

куга имала на историјске догађаје и личности, али и на развој културе, науке, уметности, религије 

и филозофије и уопште средњовековног светоназора. Ти утицаји нам пружају могућност 

критичког увида и у нашу савременост. Пројектна настава је реализована у периоду од средине 

априла до краја школске године. Ученички радови су постављени у учионице Пројекти и 

Пројектна настава. Због начина организације наставе и поштовања епидемиолошких мера, 

изостала је јавна презентација резултата, што је планирано, ако то буде могуће, почетком следеће 

школске године. 

Предметни наставник, Наташа Живковић, у сарадњи са ученицима - чланови редакције и 

наставницима - сарадницима реализовала је пројекат израде школског часописа „Грађевинар“ бр. 

4, који је каталогизован и дигитално архивиран у каталогу Народне библиотеке Србије.  

Предметни наставник, Владимир Николић, реализовао је пројектни задатак у склопу обележавања 

Дана планете земље 22.април, кроз израду плаката и ликовних панела са ученицима треће године. 

Радови су истакнути у холу школе.  

Предметни наставник, Ивана Мирановић, реализовала је пројектну наставу на тему „Бетон“ и 

„Опека“, док је са ученицима прве године реализовала пројектну наставу на тему „Стилови 

здравог живота“ у форми израде плаката и постера којивсу истакнути у холу школе. 

Сви пројектни задаци постављени су у Гугл учионицу Педагог – сарадња са наставницима. 

 

Међу мерама за побољшање успеха наставници су  примељивали различите облике и методе рада 

и у комбинованом и у онлајн моделу наставе у циљу лакшег савладавања предвиђеног градива и 

остварености предвиђених циљева и исхода  –рад у пару и групни рад, вршњачка едукација, 

укључивање ученика у процес наставе, пројектна настава, израда презентација, самовредновање, 

мотивисање ученика да редовно похађају допунску наставу, укључивање ученика у ваннаставне 

активности, постављање пред ученике различитих задатака у складу са њиховим знањем и 

могућностима (диференцирање), учешће на такмичењима и школским приредбама, примена 

мотивационих поступака у настави књижевности и др. 

 

Додатна, допунска и припремна настава: 
 

   Часове допунске наставе држали су предметни наставници Сенка Видаковић, Ивана Мирановић 

и Сања Радивојевић. Часови допунске наставе одржавани су онлајн у периоду новембар/децембар 

2020. године у циљу бољих резултата ученика на крају првог полугодишта. Настава је, као и 

мотивисаност ученика да је похађају, била слаба. Часови допунске наставе нису одржавани у 

другом полугодишту, на Шестој седници Стручног већа водио се разговор о могућим моделима 

допунске наставе у наредној школској години и веће мотивисаности ученика да је похађају. Часове 

додатне наставе похађали  су ученици који су учествовали у припреми Светосавске приредбе. Сви 

предметни наставници су остваривали додатну комуникацију са ученицима у периодима онлајн 

наставе, ради лакшег савладавања наставног програма у циљу остваривања исхода планираних 

предметом наставе. 

 

Ваннаставне активности: 
 

    У организацији Стручног већа за области предмета српски језик и књижевност и енглески језик, 

поред традиционалног обележавања Дана језика, на крају првог полугодишта Веће је разматрало 

могућа решења и предлоге за реализацију мултимедијалног садржаја онлајн поводом Светосавске 

приредбе. У реализацији Светосавске приредбе учествовали су директор школе, наставник 

математике Александар Расулић који је одсвирао на гатари Светосавску химну и композицију 

А.П.Бериоса „Милост за љубав Божју“, предметни наставници Сенка Видаковић, Наташа 
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Живковић, Владимир Николић, док су видео садржаје реализовали ученици Анђелија Лукић Г11, 

Нина Ђуришић Г31, Тијана Недић Г32, Ана Вулићевић Г33 и Филип Чепић Г41. Техничку 

подршку, обраду и монтажу видео садржаја реализовали су Синиша Грабовчић и ученик Страхиња 

Граовац Г33. 

Члан Стручног већа, Наташа Живковић израдила је и 4. број школског листа „Грађевинар“. Као 

главни уредник, окупила је одређени број ученика (чланови редакције), наставника (сарадници) и 

креирала нови број школског листа. Колегиница је лист израдила у програму  Adobe InDesign и 

припремила за штампу. Решење за насловну страну урадила је Јасна Грубић, наставник 

архитектонске групе предмета. Извршена је каталогизација у публикацији Народне библиотеке 

Србије за сва четири броја, а електронско издање у PDF формату сва четири броја похрањено је у 

дигиталном архиву Народне библиотеке Србије. Тема 4. броја часописа је „Учење на даљину“, 

часопис је штампан у 250 примерака. 

Предметни наставници Наташа Живковић и Владимир Николић учествовали су као прегледачи 

тестова у оквиру Пилот пројекта Државне матуре, у коме су учествовали ученици наше школе, 

образовног профила Грађевински техничар, одељења трећег разреда Г32 и Г33. 

Остваривање сарадње са другим Стручним већима и стручним сарадницима: 

 

Међупредметна корелација је присутна готово на свим часовима, а наставници указују на везе са 

осталим предметима када наставни садржај отвара такве могућности, јер би без тога било 

немогуће замислити квалитетну наставу.  

Усклађивање распореда одржавања писмених задатака, тестова и квизова знања присутно је током 

наставног периода.  

Чланови Већа сарађивали су са педагогом и стручним сарадницима према потреби, док су педагог 

и стручни сарадници присуствовали на више састанака Стручног већа и давали конструктивне 

предлоге за бољу и квалитетнију реализацију образовно васпитног рада.   

Чланови Већа редовно сарађују са библиотекаром школе, која неретко присуствује састанцима 

Стручног већа и сарађује при свим ваннаставним активностима овог Већа. 

 

Стручно усавршавање: 

   

Чланови већа су похађали (новембар/децембар 2020.) и успешно реализовали семинар “Гугл-пакет 

за комуникацију и сарадњу у школи” (К4, П1) у оквиру установе. 

62. Републички зимски семинар (К1,П3) за наставнике српског језика и књижевности  у 

организацији Друштва за српски језик и књижевност који је одржан крајем јануара 2021. године 

похађали су  предметни наставници Сенка Видаковић и Владимир Николић. 

Сви чланови Већа крајем маја започели су обуку на онлајн семинару „Дигитална учионица“ (К1, 

К2 П1) и сви су га успешно завршили. У јуну 2021. године, наставници Сенка Видаковић, Сања 

Радивојевић и Владимир Николић успешно су завршили семинар који је одржан у оквиру установе 

под називом „Јавни говор – технике излагачке уметности“ (К2, П3). 

 

Праћење резултата рада Сручног већа за област предмета српски језик и књижевности и 

други страни језик: 
 

АНАЛИЗА УСПЕХА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021.  

предмет разред одељење 5 4 3 2 1 н 
средња 
оцена 

укупно 
ученика 

предметни 
наставник 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ 

први 

Г11 2 2 9 12 0 0 2,76 25 Наташа  
Живковић Г12 1 4 5 15 0 0 2,64 25 

Г13 0 7 3 11 0 0 2,81 21 Сенка 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину                                                                        

 

147 
 

Г14 2 6 3 10 0 0 3,00 20 Видаковић 

други 

Г21 1 1 3 15 0 0 2,40 20 

Наташа  
Живковић  

Г22 2 2 2 16 0 0 2,55 22 

Г23 2 2 3 13 0 0 2,65 20 

Г24 1 4 5 13 0 0 2,70 23 

трећи 

Г31 1 2 6 10 0 0 2,68 19 

Владимир 
Николић  

Г32 1 4 6 8 0 0 2,89 19 

Г33 1 2 6 11 0 0 2,65 20 

Г34 2 3 2 12 0 0 2,74 19 

четврти 

Г41 0 4 7 7 0 0 2,83 18 

Сенка 
Видаковић 

Г43 2 3 4 11 0 0 2,71 20 

Г42 1 2 4 12 0 0 2,58 19 

Г44 0 0 5 12 0 0 2,29 17 

  укупно 19 48 73 188 / /  327  

  % 5,81 14,7 22,3 57,5 0 0 2,68   

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

први 

Г11 6 7 3 9 0 0 3,40 25 

Ивана 
Мирановић 

Г12 4 2 4 15 0 0 2,80 25 

Г13 3 4 5 12 0 0 2,76 21 

Г14 4 3 2 11  0 3,00 20 

други 

Г21 5 0 7 8 0 0 3,10 20 

Г22 3 3 5 11 0 0 2.91 22 
Сања 

Радивојевић 
Г23 2 4 4 10 0 0 2.90 20 

Г24 3 6 5 9 0 0 3.13 23 

трећи 

Г31 5 2 1 11 0 0 3,05 19 

Ивана 
Мирановић 

Г32 3 2 1 13 0 0 2,74 19 

Г33 7 4 4 5 0 0 3,65 20 

Г34 4 0 1 14 0 0 2,68 19 

четврти 

Г41 1 4 6 7 0 0 2.94 18 

Сања 
Радивојевић 

Г42 4 3 5 9 0 0 3.10 21 

Г43 2 3 5 9 0 0 2.89 19 

Г44 5 1 3 8 0 0 3.18 17 

  укупно 61 48 61 161 / / 
 

328  

  % 18,6 14,6 18,6 49,1 0 0 3,01 
 

 

 

 

 

 

 

 

Упоредна анализа за последње три школске године: 

предмет школска 

година 
5 4 3 2 1 Н 

средња 

оцена 

укупно 

ученика 

Српски језик    и 

књижевност 

2020/2021. 19 48 73 188 0 0 2,68 327 

2019/2020. 17 49 114 148 0 0 2,79 328 

2018/2019. 15 32 45 202 15 7 2,41 316 
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Енглески језик 

2020/2021. 61 48 61 161 0 0 3,01 328 

2019/2020. 58 50 57 162 0 0 3,01 327 

2018/2019. 67 35 47 162 0 0 3,49 316 

 

Упоредном анализом резултата за последње три школске године, као и анализом резултата 

постигнутих у току наставног периода за школску 2020/2021. годину, узевши у обзир околности да 

је у току школске године примењиван комбиновани модел наставе и да се настава одвијала у 

хибридном моделу, Стручно веће је констатовало да је резултат постигнут у току ове школске 

године бољи у односу на резултате постигнуте претходних година.  Из приложених табела  

упоредном анализом из предмета Српски језик и књижевност резултат и успех ученика је за 

нијансу слабији у односу на прошлогодишњи резултат - средњи просек за школску 2020/2021. 

годину је 2,68,  док је школске 2019/2020. године средњи просек био 2,79, док је овогодишњи 

резултат унеколико бољи у односу на успех од пре две године. Није било негативних и 

неоцењених ученика, ученици су успешно завршили наставну годину. Највећи број ученика 

остварио је довољан 57,5% и добар 22,3% успех, док је број ученика са врлодобрим 14,7% и 

одличним успехом 5,81%, знатно мањи. Упоредном анализом за предмет Енглески језик, 

констатовано је да средња оцена предмета иста у односу на резултат постигнут претходне школске 

2019/2020. године (средњи просек на нивоу свих разреда је 3,01), а који је за пола оцене слабији у 

односу на резултат од пре две године. Број ученика са одличним успехом на нивоу свих разреда је 

18,6%, са врлодобрим успехом 14,6%, са добрим успехом 18,6% и са довољним успехом 49,1%.  

Није било негативних и неоцењених ученика. 

 

    Пратећи успех у овом случају последње три школске године, рекло би се да су осцилације 

минималне. Српски језик и књижевност: Највише недовољних оцена у свим одељењима је из 

усменог одговора. На писменим задацима, недовољне оцене су углавном добили само они ученици 

који нису ништа написали. Лектире су читали спорадично, по неколико ученика у одељењу. 

Одређени број ученика који су наставу пратили само онлајн постигли су лошије резултате у 

односу на ученике који су наставу похађали у комбинованом моделу наставе. 

Чланови Стручног већа су констатовали да је велика већина ученика успешно одговорила на нове 

изазове у току наставе на даљину. Ученици си могли да приступе наставним садржајима, који су 

редовно постављани у Гугл учионице, када им је то одговарало и да прилагоде учење својим 

могућностима уз поштовање предвиђених рокова за предају радова, што је за резултат имало 

позитивне оцене на крају наставног периода. На основу запажања и утисака Стручно веће се 

сагласило да је потребно радити на унапређењу дигиталних компетенција као и на процесу 

мотивиције ученика да преузму активнију улогу у процесу наставе на даљину, што су и биле неке 

од мера за побољшање успеха и напредак ученика у образовно-васпитном процесу наставе и 

учења. 

 

 

 

Уџбеници и приручници за школску 2021/2022. годину: 
 

Чланови Стручног већа су испратили измене и допуне уџбеника и предложили списак уџбеника за 

сва четири разреда оба наставна предмета. 

 

Списак уџбеника за школску 2020/2021. годину: 

 

Српски језик и књижевност: 
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- „KLETT“ - Српски језик 1, Читанка за први разред гимназија и средњих стручних школа, 

Миодраг Павловић, 2015; 

 -„KLETT“ - Српски језик 2, Читанка за други разред гимназија и средњих стручних школа, 

Миодраг Павловић, 2015; 

- „KLETT” - Српски језик 3, Читанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, 

Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, 2015; 

- „KLETT” - Српски језик 4, Читанка за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, 

Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, 2015; 

 

Енглески језик: 

- JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ -  Енглески језик – текстови за I, II, III i IV разред грађевинске и 

архитектонске школе”, аутори: Марина Цико и Светислава Ранковић, 2019, 6. прештампано 

издање;  

- JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ - IMPROVING ENGLISH 1 – Енглески језик за први разред 

гимназије и средњих стручних школа, аутори: Катарина Ковачевић и Гордана Марковић, 2019, 

треће прерађено издање, за I и II разред; 

- Завод за уџбенике - Improving English 3, аутори: Катарина Ковачевић и Гордана Марковић, 

Београд, (2016-2020) за III разред; 

- Oxford University Press - New Headway, Intermediate, fourth edition, аутори: John and Liz Soars, 

2012. за  IV разред. 

 

ДОДАТНА ЛИТЕРАТУРА: 

 

- „KLETT” - Српски језик 1, граматика за први разред гимназије и средњих стручних школа, Весна 

Ломпар; 

- „KLETT” - Српски језик 2, граматика за други разред гимназије и средњих стручних школа, 

Весна Ломпар, Александра Антић; 

- „KLETT” - Српски језик 3, граматика за трећи разред гимназије и средњих стручних школа, 

Весна Ломпар, Александра Антић; 

- „KLETT” - Српски језик 4, граматика за четврти разред гимназије и средњих стручних школа, 

Весна Ломпар, Александра Антић; 

- JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” - Теорија књижевности за гимназије и стручне школе, Иво Тартаља 

I – IV; 

- МАТИЦА СРПСКА, Правопис српског језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица, 

I – IV. 

 

 

3.7.2021. 

 

Руководилац Стручног већа: 

 Владимир Николић 

 

 

 

12.2 Стручно веће за област друштвених предмета        
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

 

         СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА ДРУШТВЕНИХ НАУКА  

                                                школске 2020/21. године 
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Извештај садржи: 

 

1.  Реализација наставе у школској 2020/21. 

2.  Настава на даљину 

3.  Анализа успеха у школској 2020/21. 

4.  Расподела предмета / наставни фонд и предметни наставници 

5.  Допунска настава, додатна настава и стручно усавршавање 

6.  Ваннаставне активности и активности у оквиру секција/ 

7.  План унапређивања наставе  

8.  Критеријуми оцењивања 
9.  Закључак  

 

Стручно веће за област предмета друштвених наука у школској 2020/21, чинили су следећи 

наставници: 

           

      1.   Ненад Стевановић, Устав и права грађана и Социологија са правима грађана 

2. Влајковић Гордана, Географија 

3. Јанковић Драгомир, вероучитељ/ Верска настава 

4. Благојевић Јован, вероучитељ/Верска настава 

5. Нешић Петар, Историја 

6.   Вујић Тања, Филозофија 

7.   Станисављевић Снежана, Физичко васпитање 

8.   Радисављевић Саша, Физичко васпитање 

9.   Расулић Александар, Математика-Грађанско васпитање 

    10.   Јанковић Наташа, Ликовно васпитање 

 

1. Реализација наставе 
 

Што се тиче реализације наставе, она је готово у потпуности реализована у свим 

предметима и није било већих одступања с обзиром на планиран и одржан фонд часова. 

Реализација наставе на даљину реализована је у потпуности у свим предметима, као и настава у 

школи. У периодима када је она била комбинована као и онлајн, наставници су користили методе 

дигиталне комуникације Зум и Гугл учионицу, као и вибер групе за обавештења и информације, 

односно мејл за слање радова и комуникацију са ученицима. Седнице стручног већа такође су 

одржаване и реализоване (6) путем онлајн платформи. Реализовано је  6 седница стручног већа од 

тога две у школи, четири онлајн. 

 

 

Настава на даљину 
 

Oвај вид наставе, из искуства предметних наставника овог Већа, има и својих предности и 

својих недостатака. Рад на даљину не потврђује искуства из практичне интерактивне наставе у 

класичном одељењу јер недостаје реална ситуација и проверљивост таквих одговора, међутим 

предност је свакако у већој ангажованости ученика у самосталном, групном или раду у пару. 

Преовлађује усклађеност и форма а недостаје развијена појмовна повезаност у садржају наставног 

градива које ученици треба да усвоје у настави на даљину. Тромесечна активност у овом виду 

наставе је ипак и доста захтевна и исцрпљујућа као облик / метод наставе али и ефикасније од 

класичних наставних метода и облика у редовној настави. Ученици су такође били преоптерећени 

бројем домаћих задатака али су одговори били у електронском фидбеку у таласима и 
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кванитативно изражени а међусобна повезаност и присуство на рачунару (телефону) и дуготрајно 

одсуство из школе омогућило је смањивање великог броја изостанака у редовној настави. 

               У току другог полугодишта било је предвиђено да се реализује и пројектна настава по 

предметима. Чланови стручног већа су тимски и појединачно у онлајн настави, реализовали теме 

из својих предмета или су се укључивали у међупредметни пројекат о Епидемији куге, такође 

онлајн реализован, односно сарађивали су са колегама из других стручних већа. 

Што се тиче новог профила Грађевински техничар, у трећем разреду долази до промена у 

називу предмета Социологија у Социологија са правима грађана, док предмет Филозофија и Устав 

и права грађана нису у програму за овај профил у 4. разреду. Веће је разматрало овај програм и 

донело закључак о потреби да се фонд наставе правилно распореди и да се планови и програми 

изведу према прописаним програмима, односно да се усвоји уџбеник за предмет Социологија са 

правима грађана, уколико буде објављен у наредној школској години (ради се комбинацијом два 

уџбеника). 

 

Анализа успеха 
 

У овој школској години успех на крају године је 3,84, што је боље него на полугодишту 3,62 а 

односу на прошлу школску годину -4,17  нешто слабији за 0,33. 

У поређењу успеха на крају и на полугодишту ове школске године 2020/21, можемо рећи да је он 

на завидно добром нивоу у условима у којима је настава реализована, да смо постигли, врло добар 

успех и да је то стандард у исходима у реализацији предмета у овом стручном већу. 

Укупна просечна оцена на крају износи 3,84 што је за 0,22 боље него на полугодишту,  што 

је на нивоу из претходних година а у складу са општим трендом који је присутан као последица 

стандарда квалитета у настави ових предмета. Овоме треба додати да је ове школске године у већу 

било два предмета више укупно 11- изборни: Историја одабрана поглавља и Ликовна култура, па 

је и расподела просечне оцене у тренду са нешто мањим просеком Историје -2,90 и Историје 

одабрана поглавља -2,95, односно Ликовним васпитањем које је уз Физичко васпитање и 

Социологију са успехом преко 4,5, чиме утиче на позитивну страну расподеле. Ипак, укупно 

просек је нешто слабији у односу на прошлогодишњи /4,17 иако је равномерније расподељен .  

Посматрано појединачно по предметима, највиша просечна оцена је: Физичко васпитање у другом 

разреду 5,00 а у остала три разреда  је скоро на том нивоу. Социологија са правима грађана у 

трећем разреду је са просечном оценом са 4,52 Устав и права грађана са 4,26  Географија са 3,02 на 

3,08  , Филозофија са 3,02 на -3,19 , Историја са 2,76 на 2,90 а Историја одабране теме у трећем 

разреду са 3,75 на 2,90 (што је пад).  

 

Успех на полугодишту и на крају школске године2020/21. по предметима Стручног већа за 

област предмета друштвених наука, по разредима 
Табела 1.  

Назив предмета 

 

Разред Просечна 

оцена 

 Полуг./ Крај  

Слаб/Неоц/Осл               Просечна оцена крај 

школске 20/21 

Географија      1   3,03       3,08       0      0      0     3,08 

Историја 1      1   2,76       2,90       0      0      0     2,90 

Историја од. теме      3   3,75       2,95       0      0      0     2,95 

Филозофија      4   3,02       3,19       0      0      0     3.19 

Социологија са 

пр.гр. 

     3   4,16       4,52       0      0      0     4,52 

Устав и права гр.      4   3,97       4,26       0      0      0     4,26 

Физичко 

васпитање 

     1   4,90       4,98       0      0      0     4,98 

Физичко 

васпитање 

     2   4,55       5,00       0      0      1     5,00 
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Физичко 

васпитање 

     3   4,91       4,91       0      0      0     4,91 

Физичко 

васпитање 

     4   4,50       4,74       0      0      0     4,74 

Ликовна култура       1     -           4,74       0      0      0     4,74 

Укупно    3,62       3,84       0      0      1     3,84 

Напомена:  

Веронаука и Грађанско васпитање се оцењују описном оценом. 

Претходнe школскe 2019/20. годинe успех је изгледа овако: 

Назив 

предмета 

 

Разред Просечна 

оцена 

 Полуг./ Крај  

Слаб/Неоц/Осл               Просечна оцена крај 

школске 19/20 

Географија Први 

разред 

     2,81/ 3,31       0      0      0      3,31 

Историја 1 Први 

разред 

     2,60/ 3,28       0      0      0      3,28 

Физичко вас. 1 Први 

разред 

     3,69/ 5,00       0      0      1      5,00 

Физичко вас. 2 Други 

разред 

     4,57/ 4,90       0      0      0      4,90 

Физичко вас. 3 Трећи 

разред 

     3,34/ 4,65       0      0      2      4,65 

Физичко вас. 4 Четврти 

разр. 

     4,10/ 4,70       0      0      0      4,70 

Филозофија Четврти 

разр. 

    2,98/ 3,35       0      0      0      3,35 

Социологија  Трећи 

разред 

    3,75/ 4,20       0      0      0      4,20 

Устав и пр.гр. Четврти 

разр. 

    3,89/ 4,15       0      0      0      4,15 

УКУПНО      3,54/ 4,17       0      0      3      4,17 

 

У сваком случају, просечна оцена је стабилна и задовољавајућа што сведочи о усвојеном 

стандарду у наставном раду током школске године. Анкета ученика показала је и да треба 

предузети одговарајуће мере којима ће се допринети бољој и квалитетнијој настави а такође 

разматран је и План унапређивања наставе, дефинисан је минимални заједнички начин 

реализације онлајн наставе-гугл мит платформа, стављен је акценат на активну улогу ученика, 

интерактивну онлајн наставу и развијање критичког мишљења, односно припрему акционих 

планова за активности у предметним и међупредметним пројектима и акцијама. У овом случају 

примена наставе на даљину даје и ефекте у реализацији и постигнућима ученика, негде боље негде 

ефикасније негде још увек недовољно знамо о свим могућим ефектима оптерећености ученика 

односно педагошком раду и квалитету у непосредном интерактивном наставном процесу. 

Методолошка примена онлајн наставе је и даље врло осетљива и скоро непоуздана у погледу 

социјализацијско-образовних циљева наставе а ефикасност у реализацији наставе кроз платформе 

захтевнија него редовна настава у школи. Електронска подршка у систему евиденције такође није 

повезана са електронским онлајн платформама, што оптерећује у реализацији редовне наставе а 

притом изостаје и видљива и неопходна визуелна комуникација са ученицима током часова.   

 

Расподела предмета за школску 2021/22. 
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Расподела предмета за наредну школску годину остаје иста са фондом часова по предметима и 

наставницима, oсим Историје одабрана поглавља са 50-60. Од ове школске године у програму 4. 

разреда за образовни профил Грађевински техничар у изборним предметима, изостају предмети 

Устав и права грађана, Филозофија а први разред добија изборни Музичко васпитање. 

 

СОЦИОЛОГИЈА                              Ненад Стевановић, 4 одељења. трећег разреда, 2 часа недељно, 

уџбеник као и прошле године са променом профила чека се излазак из штампе новог уџбеника ако 

га буде. У настави комбинација два уџбеника: Владимир Ђурић, Устав и права грађана и 

Социологија, Владимир Вулетић, Клет 

Социологија 8 часова 40%, и Грађанско 4+1 час 25%. Укупно 65%  

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ            Снежана Станисављевић и сва другог и четвртог разреда и 2 

одељења трећем разреду 100%. Саша Радисављевић сва одељења првог и два одељења трећег  

разреда 60% . Користе се постојећи приручници. 

 

ГЕОГРАФИЈА                                 Љиљана Влајковић 4 одеље ња првог разреда, 2 часа 

Географије 40%, уџбеник Мирко Гргић, Географија за 1. и 2. разред средњих стручних школа, 

Завод за уџбенике и наставна средстава.  

 

ИСТОРИЈА   и изборни  ИСТОРИЈА НОВЕ ТЕМЕ.                        Петар Нешић  Историја у 

првом разреду 4 одељења  2 часа, 40% и  изборни предмет трећа година и 4 година једна група 

укупно 60%.Уџбеник Историје за први разред средњих стручних школа, Драгољуб М Кочић, 

Историја за други разред средњих стручних школа, аутора Ивана М Бецића. 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  чекају расподелу након уписа. Предмет ће делити      неколико 

наставника. Користе се постојећи приручници као и ранијих година a у првом разреду Ана Ерор, 

предаваће Музичко васпитање.  

 

ВЕРОНАУКА     Драгомир Јанковић, чека расподелу у првом разреду,  Јован Благојевић, први 

разред чека расподелу, уџбеници нису штампани. 

 

Ваннаставне активности и секције 
 

Због начина реализације наставе у овој школској години као и у претходној, није било 

ваннаставних активности које би се могле организовати без предузимања свих мера у условима 

COVID-19. Активности у оквиру наставе Физичког васпитања нису могле бити реализоване у 

условима онлајн наставе у периодима школске године док су поједине секције прешле на онлајн 

активности, основане су групе секција. Историјско-географска секција Мапа, 3.06.2021, 

организовала је одлазак ученика у Народни музеј. Петнаест ученика првог разреда предводио је 

наставник Петар Нешић и имали су прилике да посматрају експонате изложене у поставци Музеја. 

У школи је реализован традиционални шаховски турнир у оквиру Дана математике, иако чланови 

овог већа нису носиоци тих активности, узели су учешћа.  

 

Допунска и додатна настава и стручно усавршавање 
 

Сваки члан већа сходно прописаној 40-часовној структури ангажован је на реализацији допунске, 

додатне наставе и остварује допунске часове где постоји потреба с озбиром на број слабих оцена 

(Географија и Историја) тако да сходно распореду ови наставници су допунским часовима 

применили мере којима су подстицали ученике да савладају неопходан минимум градива за 

оцењивање. Додатна настава одржана је из  Географије – 6 часова i 17 часова додатне из предмета 

Физичко васпитање. У школској 2020/21, реализовани су и онлајн семинари Гугл-сјут 
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учионица/Гугл пакет, Дигиталне комуникације, Чувам те- Породично насиље, као семинар Јавни 

говор и технике излагачке писмености у школи, 30.06.2021. Сви чланови стручног већа 

учествовали су на семинарима који су били обавезни и савладали су обуку која је предвиђена 

програмом. 

 

План унапређивања наставе 
 

На 6-ој седници стручног већа, разматран је и План унапређивања наставе, дефинисан је oпшти 

заједнички начин реализације онлајн наставе-гугл мит платформа, стављен је акценат на активну 

улогу ученика, интерактивну онлајн наставу и развијање критичког мишљења, односно припрему 

акционих планова за активности у предметним и међупредметним пројектима и акцијама. Овај 

план је усвојен и представља саставни део Годишњег плана рада стручног већа. 

 

 

 

Критеријум оцењивања 
 

У току школске 2016/17. усвојен је и примењиван критеријум оцењивања у складу са Стандардима 

и исходима у настави а током ове године као и прошле, у више прилика, разговарало се о примени 

у онлајн настави и да је потребно у одређеним ситуацијама урадити извесне корекције. 

Критеријуми оцењивања предметних наставника су у складу са логиком и садржајима предмета и 

предметни наставници их примењују у условима онлајн наставе адекватно наставним методама и 

средствима рада, односно аутономно и сврсисходно прилагођавајући план и захтеве предмета 

могућностима ученика. Такође траже се адекватни начини реализације предмета и њихова активна 

улога је у креирању одговоарајућих тестова и начина провере којима се ученицима даје активно 

место у процесу учења и евалуације, односно самовредновања. 

 

Закључак 
 

Стручно веће за област предмета друштвених наука и ове школске године са успехом остварује 

своје обавезе и задатке а чланови учествују у раду стручних тимова и органа школе на њиховим 

седницама, реализују се договорене активности и координирано наступају у сарадњи са члановима 

и активностима других стручних већа. Изазови и тешкоће у реализацији онлајн наставе као и 

перманентно усавршавање чланова већа, пружају простор и могућност за одржавање стандарда у 

квалитету извођења наставе и ефеката у примени наставних техника и метода дигиталног доба. 

Ипак и даље незаменљива је улога одговорног, мотивисаног и аутономног наставника у 

индивидуалном и тимском раду, непосредно са ученицима. Очекујемо и даље добру сарадњу, 

тимски рад и реализацију циљева наставе и циљева које школа поставила као установа у току ове 

школске године као и у дужем временском периоду без обзира на промене у програму реалне су 

могућности да ово Веће достиже максимуме свог стандарда у раду и у наредним годинама .  

 

 

 

руководилац стручног већа                                                             29.06.2021.                              

Ненад Стевановић, наставник 

Социологије 

 

 

12.3 Стручно веће за област предмета Математика и природне науке 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

      

 

Рад стручног већа, као и целе школе, одвијао се у ванредним околностима проузрокованим 

пандемијом, те је настава реализована по комбинованом моделу, а састанци, осим првог и осмог 

преко неке од Онлајн платформи.  

 

РЕАЛИЗОВАНИ САДРЖАЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ВЕЋА 

  

Руководилац стручног већа је у сарадњи педагогом и члановима већа израдила Годишњи план 

рада стручног већа. План рада предвиђа да се на састанцима остваре следеће активности: 

 

 

 Планирање рада стручног већа 
 Организационо-техничка питања 
 Реализација образовно-васпитног рада 
 Остваривање сарадње са другим стручним већима, стручним сарадницима, стручним друштвима, 

факултетима, институтима, предузећима и установама 
 Стручно усавршавање  
 Аналитичко-истраживачки рад 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 Стручно веће  чини 8 чланова: 

Весна Раџић, Биљана Николић, Драгана Драгичевић, Александар Расулић,Тереза Ракић, Ана 

Фодора, Марија Ђуровић, Олгица Митровић.  

 Руководилац већа за школску 2020/21. годину је Биљана Николић, наставник математике и 

рачунарства и информатике, а заменик Тереза Ракић, наставник физике. 

Током првог полугодишта одржана су 3  састанка стручног већа. На њима су разматране теме 

из годишњег плана рада и неке ванредне условљене пандемијом. 

 Стручно веће конституисано је 18. септембра 2019. године на свом првом састанку и направљен 

договор око израде годишњих  и опеативних планова рада. 

Задужења наставника за 2020/2021 у настави виде се из доње табеле, где се последња колона 

односи на остала задужења 

 

Ред. 

бр. 
Име и презиме 

наставника 
Предмет 

Одељења у којима 

наставник предаје 
Ваннаставне и остале  

активности наставника 

1. 
Драгана 

Драгичевић 

математика  Г31, Г32, Г33,Г34 Координатор  трећег разреда; 

Координатор за Есдневник и  

одељ. стр. Г31; 
математика 

изборни?? 
Г31, Г32, Г33,Г34 

математика Г11 

2. Весна Раџић 
математика Г21, Г22, Г23, Г214 одељ. стр. Г23;  

математика. Г12, Г13 

3. 
Биљана 

Николић 

математика Г41, Г42, Г43, Г44,  Руководилац стручног већа; 

Координатор за Есдневник математика Г14 

4. 
Александар 

Расулић 

рачунарство и 

информатика 

Г11, Г12, Г13, Г14 Координатор тима за проф. 

развој запослених,  
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грађанско 

васпитање 

Г21, Г23,Г24 Задужен за апликацију Е-упис, 

Координатор стручног актива  

за развој школског програма 

5. Тереза Ракић физика 
Г11,Г12,Г13,Г14, 

Г21, Г22, Г23, Г24,  

 Руководилац тима за 

самовредновање 

6. Ана Фодора биологија Г12, Г13, Г14 Ученичка компанија 

7. 
Марија 

Ђуровић 
биологија Г11 

 

8. 
Олгица 

Митровић 
хемија Г11, Г12, Г13, Г14 

 

 

 

2.   ОРГАНИЗАЦИОНО–ТЕХНИЧКА ПИТАЊА 
 

Већ од средине полугодишта рад већа одвијао се у специфичним он-лајн условима, састанци су 

одржавани електронски, изузев конститутивне и осме седнице, па иако три члана већа раде у по 

најмање 2 школе, састанци, а и рад већа одвијао се несметано, преко неке од платформи за рад, 

или путем Вибер групе или преко Зум-а.  

 

На првом састанку одређени су оквирни термини  одржавања писмених задатака, иницијалних 

тестова, 15-минутних провера, полугодушњих и годишњих тестова. С обзиром на неповољне 

епидемиолошке услове цело друго тромесечје, које је иначе дописом министарства скраћено и 

промењен календар рада, неке од активности, као  реализација манифестације „Мај месец 

математике 2020“, такмичења „Мислиша“ и обележавање међународног дана броја Пи, оквирно су 

планиране ако се услови побољшају.  

 

Активности у оквиру електронског дневника обављене су успешно, дефинисањем одговарајућег 

начина уноса податка, без обзира на специфичан начин рада и распоред часова и  поделу одељења 

на групе. Рад у апликацији Е-упис за коју је задужен Александар Расулић одвијао се према плану. 

 

Почетком школске године направљен је распоред рада такав да нема кабинетске наставе, па су 

чланови већа прилагодили свој рад новонасталим условима. Троуглови, калкулатори и остала 

опрема преносе се из учионице у учионицу. 

 Комбиновани модел наставе подразумева  да се настава уживо одвија сваке друге недеље, као и 

настава на даљину. Одељења су дељена на две гупе, те је тако наставни садржај у сваком одељењу 

реализован  два пута, за сваку групу одвојено.  

 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

У оквиру редовне наставе из свих предмета стручног већа реализовани су годишњи планови и 

програми рада. С обзиром да су сва одељења, осим једног дељена на 2 групе у периоду извођења 

наставе у школи, радило се са сваком групом посебно, тако да је број одржаних часова далеко већи 

од планираног, али у потпуности успешно реализован. Од ове године настава се у 3 прве године 

реализује за нови профил грађевински техничар, са новим наставним и изборним  програмима за  

предмет маематика. Рад са ученицима код којих постоји потреба за рад  по ИОП настављен је и 

ове године уз одговарајућа документа, с тим што се  у првој години ради и  за ИОП2. Предметни 

професори уз консултације са педагогом дефинисали су садржај активности и исходе, односно 

садржаје учења и стандарде постигнућа. Рад је реализован по прилагођни наствним материјалима 

за предмете матеатика у трећој, математика и физика у другој, као и све предмете у првој години с 

обзиром да је ту ученик који учи по ИОП2 програму.  
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После улазног теста (интерни тест) и анализе резултата, наставници су у складу са резултатима 

улазних тестова направили план подизања нивоа знања показаног на тестовима. Ученици су и ове 

године, као и годинама у назад  показали изузетно низак ниво знања али и ангажовања,  јер су 

знали да резултати не утичу на оцену. С тога су тестове исправили и урадили за домаћи задатак, а 

на основу резултата одређени су ученици за допунску наставу. После прегледа и провере на 

часовима допунске наставе распоредити ученике  по наставним темама како би се у што краћем 

року припремили за предстојеће  градиво. Од почетка школске године настава из свих предмета 

држана је по групама, јер су сва одељења, осим једног у 4. години имала по две групе.  

 

На крају првог класификационог периода извршена је анализа успеха ученика, дефинисан предлог  

мера за побољшање успеха и извршена анализа рада  по  ИОП1 и ИОП2.  

Успех на на крају године је бољи у свим предметима него на полугодишту. То је резултат пре 

свега изузетног ангажовања свих учесника у наставном процесу, али и нешто ублаженог 

критеријума оцењивања у условима пандемије.  И поред тога у четвртој години одржан је велики 

број разредних испита , а 11 ученика  упућено је на полагање поправног испита из маематике у 

јунском испитном року, који је после 18 часова припремне наставе, успешно положило. Код 

осталих предмета у овом стручном већу уз континуирано примењивање мера за побољшање 

успеха предмета биологија и хемија постигнут је успех приближан прошлогодишњем и како 

предмете предају исти наставници може се рећи да резултати показују да су генерације сличне и 

да и поред иновативних метода у виду филмова које је колегиница Олгица Митровић снимила и 

поставила поједине лекције из хемије на интернет  није постигнут значајнији помак. Слични су 

резултати и у предмету физика, где такође постоји континуитет у смислу предавача, али помака из 

године у годину нема већ је понегде број недовољних оцена чак повећан, што сетумачи 

недовољном прилагођеношћу на нове услове рада и учења. У предмету математика, по броју 

недовљних оцена у првој години види се да је рад веома отежан. У другој и трећој години могуће 

је посматрати напредак генерација којима предаје исти предавач. У другој години резултати су  

нешто слабији него претходне године.У  трећој години број недовољних оцена за 10 процената 

повећан у односу на исти период прошле године. Ово је последица изузетно великог броја 

изостанака које одељење Г31  прави у овој школској години. У четвртој години,  број недовољних 

оцена је био изузетно велики, што се тумачи опуштеношћу матураната, који сматрају да сада могу 

да не раде ништа 

Оно што је очигледно у свим случајевима да изостанци имају директан утицај на успех 

ученика, те да се започете мере морају континуирано примењивати.  

Анализом рада на крају првог полугодишта може се извести закључак  да је генерација првака 

слабија него претходне године, па је уложен додатни напор у раду са њима да би се постигао 

овакав резултат. Што се тиче предмета математика речено је да је генерација изузетно слаба, да се 

више не може рачунати  ни са тим да се таблица множења зна, да се улажу изузетни напори како 

на редовној тако и на допунској настави да се постигне пролазна оцена, али да је само у ретким 

случајевима постигнуто да се писмени задаци не понављају.У другој и трећој години, која такође 

има 3 часа недељно ситуација је слична, док у четвртој у којој је фонд 4 часа изостајање ученика 

игра изузетно велику улогу, што се види и по броју недовољних оцена. У првој и другој години 

велики је број ученика која немају концентрацију да прате у континуитету наставу, па је потребно 

мељати динамику часа како би се остварио планирани циљ. Велики део дискусије односио се и на 

то на који начин спремити ученике за матуру, па су као решења наведени и разговори на 

родитељским састанцима, где ће родитељима и ученицима бити предочена неопходност да се у 

трећој и четвртој години изаберу факултативни предмети који употпуњују редовни програм 

математике. 
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Табеларни приказ закључних оцена показује да је број одличних и врло добрих оцена релативно 

мали, док је у предмету математика зузетно велики једино у четвртој години . Иако су провере 

знања живо, број неоцењених ученика је мали, готово занемарив.  

 

Табеларни приказ закључних оцена за крај године  

 

Средња оцена / Укупно 2,38 2,56 2,83 3,17 2,86 2,2 2,7 2,22 3,18 2,3 

Одличних 0 0 8 18 14 0 5 0,00 0,00 2 

Врло добрих 8 8 11 16 12 1 0 0,00 3,00 2 

Добрих 19 35 32 23 13 4 3 7,00 5,00 14 

Довољних 64 48 40 34 52 17 14 10,00 2,00 56 

Недовољних 0 0 0 0 0 1 1 2,00 0,00 1 

Неоцењени 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 

 

 

 допунска и  додатна настава и секције 

 

Допонска настава је држана и у школи и преко нолајн платформи када је то било неопходно, али је 

била слабо посећена.  

 

Ред. 

бр 
Име и презиме 

наставника 
Предмет 

Бр часова 

допунске  
Бр. часова 

додатне  
Бр.часова 

секције 
Припрема за 

разредне 
Припрема за 

попавне 

1 Весна Раџић Математика       

2 
Драгана 

Драгичевић 
Математика 42     

3 
Биљана 

Николић 
Математика 12+5 8  12 19 

4 
Александар 

Расулић 
Рач. и инф      

5 Ана Фодора Биологија      

6 
Марија 

Ђуровић 
Биологија      

7 Тереза Ракић Физика      

8 
Олгица 

Митровић 
Хемија      

 

У 1. полугодишту термине за додатну наставу (сваки други петак) већина чланова већаје 

користила за допунску, с обзиром да је било потребе, а нису „идентификовани“ ученици за 

додатну наставу, док је у оквиру припремне наставе за пријемне испите у првом тромесечју 

реалозовано 3 двочаса у учионици, а током другог тромесечја материјал је уз консултације 

постављан у  одговарајућу гугл учионицу . 

Током целе школске године акценат је стављан на  спровођење различитих облика и метода рада 

прилагођених комбинованом моделу наставе и томе да је последње 4 недеље првог полугодишта 

рад био онлајн. Диференцирани  приступ настави уз вођење рачуна о предзнању ученика, задатке 

приближене стандардима, индивидуализација наставе, групни рад и рад у пару у условима онлајн 

наставе.  Како је рад и у  другом полугодишту настављен по комбинованом моделу чланови овог 

већа су ОНЛАЈН наставу наставили да реализују у потпуности преко зум и мит апликација. што се 

може видети у електронском дневнику.   
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Мере примењиване током школске године дале су задовољавајуће резултате, те је само мали број 

ученика  четврте године упућен на полагање поправног испита из математике, док у осталим 

генерацијама није било поправних испита.  

Током другог полугодишта реализовано је неколико часова пројектне наставе у сарадњи са ругим 

стручним већима, а колегиница Ана Фодора самостално је реализовала  час” Типови куге ”   . 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 Традиционално и ове године одржана је манифестација Мај месец математике, која је окупила 

велики број ђака. Ове године у изузетно тешким условима кад ученици нису уопште били 

комплетно у школи, организујући активности по генерацијама и сменама Мај месец математике 

показао је да је омиљена активност наших ђака. У манифестацији је током три недеље учествовало 

преко 60 ученика, који су у већ традиционалним дисциплинама показали знање, умеће, спретност 

и жељу за надметањем. 

У оквиру манифестације, одржана је, овај пут Онлајн трибина под насловом “Отићи или остати”, 

на којој су садашњим матурантима о животу и раду у иностранству причали бивши ученици наше 

школе дипл. инг. архитектуре Милан Травар и  Павле Ивковић који је завршио односе са јавношћу 

на факултету за културу и медије. Поред њих гост трибине била је и дипл. инг грађевине  Снежана 

Векић, један од наставника у четвртој години. Милан који тренутно гради каријеру у Шпанији, 

Павле који се вратио у Србију и  колегиница Векић, која је неколико година радила у Русији, 

причали су матурантима о томе како је отићи, живети и зарађивати у иностранству, али и о томе 

зашто је добро у сваком случају отићи бар привремено у иностранство.  

4. ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ СТРУЧНИМ ВЕЋИМА, СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, СТРУЧНИМ ДРУШТВИМА, ФАКУЛТЕТИМА, ИНСТИТУТИМА, 

ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА 
 

Чланови већа су усклађивали предложени распоред писмених провера са педагошког колегијума 

са осталим члановима стручних већа на седницама одељењских већа. Педагог школе је 

присуствовала и  учествовала у раду седница стручног већа.  

Сарадња са другим стручним већима одвијала се кроз присуство наставника математике на часу 

бетона, као и присуство наставника бетона на часовима математике, где је заједничким 

тумачењима усклађиван поглед на примену математике у том предмету.   

Сарадња се остваривала и кроз неколико часова пројектне наставе: 
"Како су велике епидемије куге утицале на средњовековни свет?" 
Српски језик и књижевност, Историја, Биологија, Географија, Архитектура и грађевинарство, Физика 
Реализатори: Сенка Видаковић, Петар Нешић, Ана Фодора, Љиљана Влајковић, Тања Јоцић Стаматовић, 
Тереза Младеновић  
 
Социологија, Историја, Географија, Биологија 
"Живимо здраво" 
Реализатори: Ненад Стевановић, Петар Нешић, Љиљана Влајковић, Ана Фодора 
Пројектна настава 

 

5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

 
С обзиром на новонасталу ситуацију и потребе рада у њој, сви чланови већа похађали су и успешно 

завршили семинар о коришћењу Гугл-суит платформе која омогућује добру организацију рада, вођење 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину                                                                        

 

160 
 

евиденција и постављање наставних материјала у одговарајуће учионице  у ОНЛАЈН условима. У другом 

полугодишту,  
сви наставници су завршили или су у процесу завршетка обуке организоване од стране МПН и 

ЗУОВ-а. Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/ дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала. 

У школи је у јуну оргаанизован и семинар Јавни говор – технике излагачке писмености.  

Колегиница Драгана Драгичевић завршила је обуку на националној платформи за превенцију 

насиља у школама „Чувам те“ https://www.cuvamte.gov.rs/, а планира се да и остали чланови већа 

заврше исту обуку у наредној школској години.  

Констатовано је да се са обукама касни и да би значајно више ефеката било да су обуке 

организоване пре почетка школске године.  

Према сугестији  из Плана унапређења након посете просветних саветника усвојене су препоруке  

и планирана је обука на тему формативног оцењивања.  

 

6. АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
 

Како су услови онлајн рада представљали велики изазов за све запослене, чланови овог већа 

континуирано су радили на повећању својих вештина за комбиновани модел наставе, како у онлајн 

тако и у настави уживо.  

С обзиром да је ово већ друга година рада у отежаним условима, статистичке податке је јако 

тешко поредити, с обзиром да је прошле године једно тромесечје сао било онлајн, док је ове 

године цела школска година прошла у измењеним условима.  

Анализом података за прошлу и ову годину може се утврдити да су резултaти за нијансу бољи, 

што се може објаснити већом обученошћу наставника, искуством из претходне године, изузетним 

напором да се сви онлајн часови одрже у реалном времеу и интерактивно, као и постављањем 

материјала који су ученицима који су били онлајн, а и осталима били на располагању увек.  

 

7. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 

Председник стручног већа подноси извештаје на седницама Педагошког колегијума и 

Наставничког већа на  крају сваког класификационог периода. 

Документација о раду Већа налази се у зборници школе у за то одређеном простору, а од ове 

школске године и на Гугл диску школе налазе се сви планови рада, записници, табеле са 

статистиком о успеху, извештаји...  Овај материјал доступан је свим члановима који су у систему, 

наставницима и стручним сарадницима, а оцена је да овакав начин рада једноставнији, 

прегледнији и умногоме олакшава и рад чини ефикаснијим.  

За сада није било конкретних предлога за мере унапређења рада Већа. Закључак је да  треба 

наставити са оваквим начином рада.  

Током ове школске године од планираних активности нису остварене активности које се односе на 

примену облика активног  и електронског учења и тестирања  и облика кооперативног учења, као и 

утврђивање тематских садржаја допунског, додатног, индивидуалног рада и слободних активности нису 

реализоване, али ће се настојати да се реализују идуће школске године. Осмишљавање занимљивијег 

начина реализације допунске наставе, као и реализација активности у вези са сугестијама педагошких 

инспектора који су крајем школске године посетили школу у циљу пружања подршке наставницима и 

школи 

 

 

У Београду 

 

Руководилац стручног већа: 

https://www.cuvamte.gov.rs/
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5.07.2021. године Биљана Николић 

 
 

12.4 Стручно веће за област Архитектонске групе предмета 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА АРХИТЕКТОНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА  

на крају школске 2020/2021. године 

 

Стручно веће архитектонске групе предмета (према подели предмета на наставнике коју је 

извршио директор за школску 2020/21. годину) сачињавају професори: 

1. Јасна Грубић – председник већа 

2. Андрија Ракочевић  - заменик председника већа 

3. Снежана Тасић Костић 

4. Војислава Ћирић 

5. Бранка Цвијовић 

6. Биљана Чорбић Радуловић 

7. Љиљана Михајловић 

8. Марија Милутиновић  

који предају  опште стручне предмете и обавезне изборне стручне предмете I, II и III разреда: 

 Нацртну геометрију са техничким цртањем I и II 

 Грађевинске конструкције I и II 

 Грађевинске материјале 

 Технологију грађевинских радова 

 Завршне радове и кућне инсталације 

Новина за ову школску годину је да се у трећем разреду први пут реализује програм предмета 

Завршни радови и кућне инсталације. 
 

Планом рада стручног већа архитектонске групе предмета за ову школску годину предвиђено је: 
 
 

1.Планирање и програмирање рада стручног већа 

2.Организационо -техничка питања 

3.Реализација образовно васпитног рада 

4.Остваривање сарадње са стручним сарадницима и другим већима 

5.Стручно усавршавање 

6.Аналитичко-истраживачки рад 

7.Праћење резултата рада стручног већа 
 
 
 

Реализација: 
 

1. Планирање и програмирање рада стручног већа 

Годишњи план рада је израђен и усвојен на последњој седници Стручног већа архитектонске групе 

предмета за 2019/20. годину и представља саставни део Годишњег плана рада школе.  

Уз састанке стручног већа одвијали су се и стални контакти и консултације предметних 

наставника који предају исти предмет у циљу усклађивања оперативних планова и договора око 

израде припрема за час. Сарадња у већу је добра, квалитетна, што је у великој мери допринело да 

постигнути резултати буду значајни и видљиви. 
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У смислу планирања рада стручног већа  неопходно је допунити Годишњи план рада стручног 

већа за наредну школску годину и приказати детаљно све активности сарадње са осталим 

Стручним већима и Тимовима школе.  

 

2. Организационо -техничка питања 

Седнице стручног већа су одржаване редовно са садржајима који су били предвиђени планом рада 

већа или дефинисани на састанцима Педагошког колегијума. Термини састанака су унапред 

договарани. Осим редовних, одржана је и једна ванредне седница.  

Одржано је укупно 6 седница. Записници са седница су саставни део документације о раду 

стручног већа.  

На првој седници  конституисано је стручно веће, на нивоу свих разредних већа договорен и су 

термини одржавања писмених задатака и вежби, одржавање блок наставе из предмета: 

грађевинске конструкције 1. разреда, грађевинских материјала 1. разреда, техничког цртања 1. и 2. 

разреда.  
 

На другој седници поводом првог класификационог периода урађена је анализа успеха на крају 

првог класификационог периода, анализа рада у измењеним околностима  и  предлог мера за 

побољшање успеха, анализа реализације наставе. 
 

Стручно веће архитектонске групе предмета је на захтев директора школе одржало трећу седницу  

са темом предлози о начину организације и реализације онлајн наставе. 
 

Четврта седница одржана је на крају 1. полугодишта са темама: анализа успеха на крају првог 

полугодишта, ефекти мера за побољшање успеха и предлог нових мера, реализација наставе, 

стручно усавршавање наставника. 
 

Пета седница одржана је на крају трећег класификационог периода са темама: анализа успеха на 

крају трећег класификационог периода, мере за побољшање успеха, пројектна настава, анализа 

анкете. 
 

Шеста седница одржана је на крају школске године са темама: план унапређења након посете 

просветних саветника, критеријуми оцењивања, анализа успеха на крају наставног дела школске 

2020/21. године, анализа реализације свих облика васпитно образовног рада (реализација наставе, 

блок наставе, допунске и додатне наставе...) и стручног усавршавања, доношење одлуке о избору 

уџбеника, предлог расподеле предмета на наставнике за школску 2021/22. годину, план стручног 

усавршавања, избор председника стручног већа за  школску 2021/22. годину.  
 

3. Реализација образовно васпитног рада 

У току првог и другог полугодишта сви чланови Већа су  успешно  реализовали план и програм, 

као и програмом предвиђене  писмене задатке. Број изгубљених часова је незнатан.  

Реализовани су сви облици наставе: редовна настава, блок настава је реализована у потпуности, 

додатна настава је реализована као  припрема ученика за школско и републичко такмичење из 

предмета Грађевинске конструкције, допунска настава реализована је по потреби.  

Праћење реализације наставе остварује се и ове школске године од стране управе школе 

(директор, педагог) и у оквиру стручног већа са акцентом на праћењу онлајн наставе, кроз гугл 

учионице и часове преко платформи. 

На почетку школске године донет је План одржавања блок наставе. Због промене школског 

календара, у смислу скраћења трајања првог полугодишта и потребе усаглашавања са 

реализацијом осталих видова наставе (провере знања, писмени, контролни, закључивање оцена...) 

део Блок наставе није реализован у току првог полугодишта.  
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У том смислу коригован је План блок наставе за друго полугодиште и последња два блока 

Техничког цртања првог разреда планирана за децембар и јануар, као и блок Техничког цртања 

другог разреда планиран у децембру месецу, реализовани су у току другог полугодишта. 

Предлог овог Стручног већа је да се Распоред блок наставе за друго полугодиште планира тако да 

се блок настава у већем делу реализује у недељама када ученици прате онлине наставу је усвојен и 

блокови су реализовани по овом принципу.  

Блокови за два предмета: грађевинске конструкције (1. разред), грађевински материјали (1. разред) 

су реализовани према прилагођеном плану и програму према епидемиолошким препорукама, а 

блокови техничког цртања  (1.  и 2. разред) су реализовани у школи, осим у периоду када се 

настава одвијала онлајн.  
 

Потврђено је мишљење са седнице на крају 1. класификационог периода, да због измењеног 

начина рада насталог услед епидемиолошких мера због вируса Ковид 19 није могуће 

реализовати целокупан План и програм предмета и да је било неопходно направити корекције 

Плана и програма предмета у оквирима законски  дозвољеног одступања. Вршена је стална 

анализа реализације плана и програма за сваки предмет. По потреби су прилагођаване наставне 

јединице у оквиру модула наставном процесу који се мењао према епидемиолошким условима. 

Допунска настава је слабо посећена и то углавном од стране ученика који већ имају позитиван 

успех, али је изостала посета ученика којима је помоћ најпотребнија, што је тренд већ неколико 

година уназад (евиденција у ес Дневницима).  

За додатну наставу генерално изостаје интересовање ученика, али су часови интензивирани у 

другом полугодишту када су се ученици припремали за школско и републичко такмичење из 

предмета грађевинске конструкције (2. разред) до момента отказивања такмичења због 

епидемиолошке ситуације (евиденција у есДневницима).    

Усаглашавани су критеријуми оцењивања у оквиру предмета када два или више наставника 

предају исти предмет.  

Ученици су оцењивани редовно и то: на писменим проверама (контролни, писмени задаци, 

тестови знања, упитници), усменом одговору, пројектној настави, раду у пару, групном раду, 

индивидуалном раду. Формативно оцењивање као једна од мера за побољшање успеха је веома 

заступљено, прати се и вреднује напредак ученика из часа у час. Ово је нарочито било заступљено 

у формату онлајн наставе.  

Разноврсност у начинима вредновања постигнућа и стално праћење рада и напретка 

ученика је карактеристика начина рада свих чланова овог стручног већа.  

На крају сваког класификационих периода вршена је анализа успеха.  

Школска 2020/21. је трећа школска година од увођења новог образовног профила- грађевински 

техничар. Увођењем новог профила дошло је до промена у плановима и програмима одређених 

предмета (грађевинске конструкције 1 и 2, нацртна геометрија са техничким цртањем 1 и 2, 

грађевински материјали) као и увођења нових предмета као што су Технологија грађевинских 

радова и Завршни радови и кућне инсталације. То се није одразило на квалитет наставе с обзиром 

да наставни кадар има вишегодишње искуство и да се благовремено припремио за све промене.  

Због уочених недостатака у реализацији наставе техничко цртање-блок у првој и другој години у 

школској 2018/2019. години, стручном већу је предложено да се, као и прошле школске године, 

настава техничко цртање-блок првог разреда продужи на цело прво полугодиште, што је и 

усвојено. Продужење периода наставе техничко цртање-блок са једног тромесечја на цело 

полугодиште је, као што се и очекивало, довело до неупоредиво квалитетнијег рада са ученицима. 

Такође, ученицима је пружена могућност за лакше савладавање вештина које су потребне за 

наведени предмет.  
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На другој седници (на крају првог класификационог периода) дефинисане су мере за побољшање 

успеха које су примењиване до краја школске године:  

1. Ефикасније коришћење свих опција Гугл учионице  

Сходно захтевима предмета и саме наставне јединице користити и друге опције које уз 

слање материјала пружа ова платформа: постављање снимљеног часа који ученик може 

више пута да погледа, објашњење задатака, интеракција са ученицима током часа путем 

коментара и  е-маила...  

2. Коришћење Зоом апликације  

Када је то могуће и по проценама наставника ефикасно, реализовати часове путем зоом 

апликације. 

Због одлуке о поновној промени модела и поптпуном пеласку на онлајн наставу  на 3. ванредној 

седници урађена је детаљна анализа у циљу унапређења наставног процеса, а имајући у виду 

специфичности сваког наставног предмета.   

Констатовано је: 

 за групу теоретских  предмета (грађевински материјали и технологија грађевинских 

радова) који чине мањи проценат (око 20% часова) и  код којих су по природи предмета 

доминантне методе рада наративне, дијалошке/монолошке, интерактивна настава путем зум 

или гугл мит апликација може и треба да буде присутан начин реализације самог часа уз 

обавезно креирање дидактичког  материјала, што обухвата припрему адекватног материјала и 

задатака за ученике (упитници, квизови, презентације, мини пројекти) у оквиру ових часова.  

 за групу предмета у којима доминира  форма вежби (грађевинске конструкције 1 и 2, 

нацртна геометрија са техничким цртањем 1 и 2) који чине већи проценат (око 80% 

часова) 

Метод рада на овим предметима  је специфичан и потребно је комбиновати више различитих 

наставних средстава. Основно наставно средство је изабрано са тренутно званичне школске 

платформе и то је Гугл учионица са свим алатима које нуди. Кроз задатке постављене у 

учионици постиже се континуитет у  комуникацији са ученицима, тј.континуитет наставног 

процеса,  уз  могућност индивидуализације и прилагођавања наставе ученику.  

Апликације попут зума и гугл мита могу бити само помоћно наставно средство, свакако не 

могу бити доминантно, нити једино средство. Разлози су ограничења ових апликација  која 

не погодују специфичности методологије рада која је доминантна за ове предмете и без чије 

примене нема квалитетног  наставног процеса. Констатација је да је немогуће испратити рад 

ученика на зум часу, те да је рад кроз задатке у гугл учионици,  где ученик добија повратну 

информацију од наставника, за самог ученика корисније, за наставника знатно захтевније, а у 

смислу вредновања постигнутих  ефеката даје вишеструке бенефите у односу на посматрање 

ученика преко апликације док црта. Путем зума и сличних апликација могуће је дати 

упутства за рад, али је  немогуће прегледати технички цртеж и дати повратну информацију 

ученику.  

Треба схватити и искористити и предности  које пружа онлајн настава. Препорука је снимати 

процес генезе цртежа, јер такав дидактички материјал може бити вишеструко користан 

ученицима у околностима у којима се налазимо, а и у уобичајеним околностима. 

Закључак: Став наставника овог стручног већа је да је комбинација различитих наставних 

средстава  неопходна, да одабир наставног средства треба да буде у функцији што 

ефикасније реализације наставног процеса, што подразумева сагледавање специфичности  

предмета, наставне теме и  наставне јединице и прилагођавање методе рада и наставних 

средства реализацији конкретне наставне јединице. У том смислу било која врста 

генерализације би била ограничавајућа.  
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Праћено је спровођење мера и ефекти мера кроз анализу постигнутог успеха ученика на крају 

првог полугодишта и крају школске године. На седници поводом полугодишта установљено је да 

усвојене мере дају резултате и одлучено да се настави са спровођењем истих мера, на седници на 

крају школске године потврђен је ефекат мера. Мере дају ефекат, могуће је постићи позитивне 

резултате, те је закључак да их треба и даље примењивати. 
 
 

3. Формативно оцењивање на сваком онлајн часу 

Уз претходно наведене мере на 4. седници договорено је да се у случају наставка наставе само у 

онлајн форми за предмете који имају графичке вежбе, уместо досадашњих вежби праве мањи 

задаци (цртежи, делови цртежа, детаљи...)  димензионисани тако да ученици  могу да заврше у 

току часа, те да се на сваком часу врши формативно оцењивање. Ово би требало да допринсе 

присуству и активном ангажовању ученика на онлајн часовима, што је у неким случајевима 

евидентирано као проблем.  

 
 

4. Присуство часовима вежби за све ученике 

У случају комбинованог модела долазак на часове вежби (грађевинске конструкције, нацртна 

геометрија) је неопходан да би ученици савладали градиво што треба предочити ученицима и 

родитељима и ученицима који су се определили за онлајн наставу сугерисати долазак на ове 

часове.  

 

На 6. седници анализиран је успех по предметима и наставницима и урађена упоредна анализа 

успеха са успехом оствареним прошле школске године. 

Констатовано је да су углавном усаглашени подаци  и просечне оцене у случајевима када 

више наставника предају исти предмет.  

Упоређиване су просечне оцене ове године са оценама на крају првог полугодишта и  

прошлогодишњим. 

Закључак је да успех по предметима показује тренд раста из године у годину (са изузетком 

прошле школске године која је због ванредне ситуације завршена у формату онлајн наставе и са 

нешто бољим просечним оценама).  

Генерално, успех је побољшан у односу на полугодиште. Има изузетака у појединим 

предметима што је у корелацији са комплексношћу модула.  

Нема већих одступања у успеху ни када се упоређују предмети. Просечне оцене свих 

предмета су у распону од 2,93 до 3,25. Највишу просечну оцену има предмет Нацртна геометрија 

са техничким цртањем првог разреда, а најнижу Технологија грађевинских радова у другом 

разреду. Слична ситуација  је била и на крају првог полугодишта, као и на крају прошле школске 

године. 

Констатовано је да је успех и у првом и у другом разреду  сличан  као прошле школске године, а 

да је када гледамо једну генерацију успех у другом разреду нешто слабији него у првом разреду.  

Сви ученици су оцењени, а укупно су изведене 2 слабе оцене, по једна из из предмета 

Грађевинске конструкције 2. разреда  и Нацртна геометрија са техничким цртањем 1. разреда.  

 
ПОЛУГОДИШТЕ 

      ПРЕДМЕТ 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Нацртна геометрија 1 2,56 2,29 2,42 3,34 3,59 3,38 
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Нацртна геометрија 2 2,47 2,42 3,05 2,68 2,94 3,01 

Грађевинске конструкције 1 2,73 2,4 2,69 2,66 3,01 3,21 

Грађевинске конструкције 2 2,16 2,71 2,18 2,32 2,32 2,71 

Грађевински материјали 2,55 2,17 2,25 1,97 2,64 3,13 

Технологија грађевинских радова 

    

2,63 2,58 

Завршни радови и кућне инст. (обав.изборни) 

    

 2,66 

ЈУН 

      ПРЕДМЕТ 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Нацртна геометрија 1 2,74 2,36 2,69 2,94 3,32 3,25 

Нацртна геометрија 2 3,1 2,55 2,93 2,83 3,03 3,07 

Грађевинске конструкције 1 2,93 2,39 2,72 2,65 3,31 2,99 

Грађевинске конструкције 2 2,8 2,78 2,48 2,6 2,73 3,05 

Грађевински материјали 2,84 2,05 2,19 2,34 3,11 3.15 

Технологија грађевинских радова 

    

3,1 2,93 

Завршни радови и кућне инст. (обав. изборни) 

    

 3,06 

 

Сходно циљу дефинисаном  Планом унапређења након посете просветних саветника потребно је 

израдити Критеријуме оцењивања. У том смислу у августу месецу биће подељена конкретна 

задужења за реализацију. Предлог је да по два наставника која предају предмет у пару израде 

критеријум за тај предмет. Критеријуми се дефинишу за модуле према планом и програмом 

дефинисаним исходима. Рок за израду је до краја првог тромесечја наредне школске године.  

У току првог полугодишта наставник Љиљана Михајловић, а у току другог полугодишта 

наставници Биљана Чорбић Радуловић и Андрија Ракочевић учествовали су у снимању часова за  

програм РТС Планета.  
 

4. Остваривање сарадње са стручним сарадницима и другим већима 

Сарадња са осталим стручним већима одвијала се углавном око усаглашавања распореда термина 

за провере знања (писмени задаци, писмене вежбе, тестови знања).  

Председник већа констатује да треба интензивирати сарадњу са стручним већима из области 

предмета код којих постоји корелација између предмета, поготово са стручним већем грађевинске 

групе предмета. Ово је задатак за следећу школску годину.  

Сарадња са педагогом одвијала се кроз консултације наставника око метода рада са ученицима и 

припреме наставника за час. Сарадња са библиотекаром углавном се своди на набављање 

одговарајућих уџбеника и стручне литературе и осталих средстава и материјала који се користи у 

настави. 

Са одељенским старешинама као и другим наставницима сарадња је добра, сви су увек спремни да 

саслушају, пруже помоћ и сарадњу око било које теме или проблема. 

Неопходно је  темељније планирати сарадњу кроз Годишњи план рада и све реализоване 

активности приказати кроз извештаје.   

 

5. Стручно усавршавање 
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У оквиру Плана стручног усавршавања наставника на нивоу школе чланови Већа у току првог 

полугодишта похађали су следеће (семинари, конференције, радионице...): 

 „Гуглов пакет (G Suite) за комуникацију и сарадњу у школи“ 

Програм су похађали сви наставници стручног већа. Ово је прво стручно усавршавање које је код 

свих наставника стручног већа изазвало  анимозитет и велике проблеме са чиме је упознат 

Педагошки колегијум и Директор школе. Представници школе су разговарали са организатором, 

али упркос томе до краја 1. полугодишта обуку су завршила четири члана овог стручног већа: 

Војислава Ћирић, Љиљана Михајловић, Бранка Цвијовић и Јасна Грубић. Надамо се да ово није 

крај и да ће решење у смислу завршетка обуке за све који су похађали уследити.  

-  Бранка Цвијовић и Биљана Чорбић Радуловић су присуствовале обуци „Безбедоносна култура 

у свету младих“ организованој  онлајн  током децембра месеца од страна Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања.  

- Наставници Љиљана Михајловић и Јасна Грубић завршиле су основну обуку за програм 

Архикед који је део изборног предмета Апликативни рачунарски програми за 4. разред профила 

грађевински техничар. Констатована је потреба додатне обуке за наставнике за квалитетну 

реализацију програма предмета.  

- Наставници чланови Тима за заштиту: Јасна Грубић, Биљана Чорбић Радуловић и Бранка 

Цвијовић завршиле су обуке на националној платформи за превенцију насиља у школама „Чувам 

те“ https://www.cuvamte.gov.rs/ : 

1.  „Породично насиље“– циљ обуке: стицање знања и вештине које ће помоћи да се препознају 

знаци породичног насиља, али и да  се помогне ученику који га трпи. 

2.  „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" –циљ обуке:  

стицање  знања и вештина које ће помоћи у  савладавању стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању. стручно усавршавање свих наставника је у току и више 

наставника је завршило  неку од обука, или обе обуке, за наставнике на платформи „ Чувам 

- Сви наставници су завршили или су у процесу завршетка обуке организоване од стране МПН и 

ЗУОВ-а. Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/ дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала. 

Констатовано је да се са обукама касни и да би значајно више ефеката било да су обуке 

организоване пре почетка школске године.  

Према сугестији  из Плана унапређења након посете просветних саветника усвојене су препоруке  

и планирана обука на тему формативног оцењивања.  

Акценат у  Плану стручног усавршавања је и даље на едукацијама за подршку ученицима, кроз 

развијање компетенција К3 (подршка развоју личности ученика) и К2 (за поучавање и учење) и у 

приоритетним областима: П1 (превенција насиља), П2 (превенција дискриминације) П3 

(инклузија, маргиналне групе)." 
 

Констатација је да постоји потреба за стручним усавршавањем које би покрило компетенције  

К1, али не постоје адекватни семинари за предмете овог стручног већа. 
 

6. Аналитичко-истраживачки рад 

Ова школска година је специфична и можда у том смислу неупоредива са претходним. 

Констатација је да је успех ученика солидан, али није на задовољавајућем нивоу.  

Усвојене мере дају резултате и треба наставити са спровођењем и наредне школске године, али се 

не могу окарактерисати као довољне. План је да се обрати већа пажња на ученике са бољим 

успехом и да им се пружи подршка и подстицај за још бољи успех.  

https://www.cuvamte.gov.rs/
https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12370
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Мотивација ученика кроз инструменте који треба да вреднују сваку активност (или недостатак 

исте) ученика има за циљ да ученике „пробуди“ и негује континуалан ангажман, уместо 

свеприсутног кампањског приступа савладавању градива.  

Као и претходних година сви чланови већа су ангажовани на што занимљивијем презентовању 

градива ученицима: квиз уместо испитивања ученика и утврђивања градива, пројектна настава, 

занимљиви тестови, израда модела уместо графичког рада по жељи ученика, отварање профила 

предмета на друштвеној мрежи итд.  

Новина у раду већа је формирање базе наставних материјала за онлајн наставу (задаци, пројекти, 

тестови знања, графички материјал, снимљени часови...). Ово је процес који ће потрајати, а који 

има за циљ да унапреди наставу у оваквом моделу, а веома је корисна допуна и класичном моделу 

наставе.  

Скоро сви чланови Већа, осим Снежане Тасић Костић и Јасне Грубић су одељењске старешине, а 

неки и координатори разредних већа и самим тим директно су упућени на сарадњу са родитељима. 

Констатација је да се родитељи углавном заинтересују тек када проблем (лоше оцене) ескалира. 

Охрабрује то да је успех у првом и другом разреду приметно бољи него што је то био случај у 

неколико претходних генерација. Надамо се да ће се уз ангажовање одељенских старешина (које у 

првом и другом разреду углавном чине чланови овог Већа), као и осталих наставника, педагога и 

директора школе присуство ученика настави повећати. 

 

7. Праћење резултата рада стручног већа 

Председник стручног већа 

подноси извештаје на седницама 

Педагошког колегијума и Наставничког већа на  крају сваког класификационог периода. 

Документација о раду Већа налази се у зборници школе у за то одређеном простору, а од ове 

школске године и на Гугл диску школе налазе се сви планови рада, записници, табеле са 

статистиком о успеху, извештаји...  Овај материјал доступан је свим члановима који су у систему, 

наставницима и стручним сарадницима, а оцена је да овакав начин рада једноставнији, 

прегледнији и умногоме олакшава и рад чини ефикаснијим.  

За сада није било конкретних предлога за мере унапређења рада Већа. Закључак је да  треба 

наставити са оваквим начином рада.  

 

У Београду,                                 Председник Стручног већа архитектонске групе предмета:       

5.7.2021.год.                                                           Јасна Грубић, дипл.инг.арх. 

 

 

 

12.5 Стручно веће за област Грађевинске групе предмета 
 

 
Стручно Веће за област грађевинске групе предмета, за школску 2020/2021. годину, чине следећи 
професори : 

 

Име и презиме Предмет Одељења 

 

Тања Јоцић- Стаматовић 

Статика и отпорност материјала 2 23, 24 

Бетон 3 31-34 

Практична настава 4 44 

 Бетон 4 41-44 
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Милица Премовић Статика и отпорност материјала 2 21,22 

Практична настава 4 43 

 

Снежана Петровић Кузмић 

Статика и отпорност материјала 3 31-34 

Tехноогија грађевинских радова3 31,32 

Tехноогија грађевинских радова3-блок 31 

 

Иван Миљаковић 

Мостови 41,42 

Апликативни рачунарски програми2 23,24 

Апликативни рачунарски програми3 31,33,34 

Практична настава 4 42а 

 

Гордана Марковић 

Бетон 4 41б,42б 

Апликативни рачунарски програми2 21,22 

Апликативни рачунарски програми3 31а,33а 

Практична настава 4 42б 

Мирјана Шиљић/ 

Филип Бркић 
Металне и дрвене конструкције 41, 42 

 

Марија Радисављевић 

Металне и дрвене конструкције 43, 44 

Мостови 41-44 

Грађевински материјали 12 

Tехноогија грађевинских радова3-блок 32 

 

Мирјана Марковић 

Организација грађења 4 43, 44 

Tехноогија грађевинских радова3 33,34 

Tехноогија грађевинских радова3-блок 33,34 

Снежана Векић 

Путеви4 41-44 

Саобраћајнице 3 31 

Механика тла и фундирање-блок 31,32 

Славица Везмар 

Саобраћајнице 2 21, 22 

Саобраћајнице 2-блок 21 

Железнице 41-44 

Практична настава 4 41б 

Маја Милатовић 
Саобраћајнице3 32-34 

Саобраћајнице 2-блок 22 

Марко Бошковић 
Испитивање материјала2 21, 22 

Испитивање материјала2-блок 21аб,22аб 

Марко Бошковић 
Испитивање материјала3 31,32 

Испитивање материјала3-блок 31,32 

Драгана Рацић  

Испитивање материјала2 23, 24 

Испитивање материјала2-блок 23аб,24аб 

Испитивање материјала3 33,34 

Испитивање материјала3-блок 33, 34 

Љиљана Михајловић 

Механика тла и фундирање 33,34 

Механика тла и фундирање-блок 33,34 

Организација грађења4 41,42 

Практична настава 41а 

Милица Лазаревић 
Саобраћајнице 2 23,24 

Саобраћајнице 2-блок 23,24 
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Механика тла и фундирање 31,32 

 
Стручно веће за област грађевинске групе предмета прилагодило је рад  у текућој школској години 
условима у којима је настава реализована по комбинованом моделу.  
Седнице су углавном реализоване уз помоћ  Zoom платформе. Чланови већа кроз свакодневне контакте  
размењивали су искуства, наставне материјале и договарали се са циљем што успешнијег савладавања 
потешкоћа у новонасталој ситуацији. 

 
У августу је усвојен план реализације наставе по комбинованом моделу према Стручном упутству МП. По 
том плану часови вежби потпуно су реализовани у школи, док су часови теорије реализовани онлајн. 
Годишњи план рада разматран је и усвојен у септембру. Оперативни планови се израђују према постојећем 
упутству директора и педагога. Руководилац већа двонедељне оперативне планове свих чланова прикупља 
и обједињује у један документ који потом прослеђује директору и педагогу. План израде писмених 
задатака је на састанцима Разредних већа усклађен  са предложеним терминима других предмета. 

 
Након првог и другог класификационог периода, извршена је детаљна анализа успеха, као и  упоредна анализа 
за исте периоде претходних година (од 2012/13. школске године до текуће године). Уочено  је повећање 
просечне оцене скоро на свим предметима, осим на неколико у  четвртом разреду. Констатовано је да је у 
комбинованом начину реализације наставног процеса ученицима који прате наставу онлајн, тешко да успешно 
савладају градиво, посебно када су у питању графички радови. То је један од  разлога за одступања (повећан 
проценат изведених опомена ) на неким предметима у четвртом разреду.  

 
Стручно веће усваја  мере за побољшање успеха:   
-  Вредновати сваку активност ученика;  
- Наставне материјале у Гугл учионици растеретити сувишних детаља, приказати битне садржаје, 
учинити их колико је год могуће занимљивим ученицима;  
- Задавати истраживачке задатке на предметима где је то реално могуће;  Графичке радове 
поједноставити и растеретити детаља;  
- Смањити захтеве задатака, прилагодити их временској артикулацији часа, тако да се један њихов део 
сада задаје као улазни податак;   
-   Формативно оцењивати  ученике  кад год је то могуће 

 
Фокусирали смо се  на градиво које је најважније како би био омогућен неометан наставак учења у 
наредним разредима. Сви наставници су били предусретљиви у комуникацији са ученицима, пружајући им 
подршку и трудећи се да им одрже висок степен мотивисаности и активности. 

 

 

 

Анализа успеха на крају наставног дела: 

 

 ПРОСЕЧНА ОЦЕНА %  НЕГАТИВНИХ ОЦЕНА број ученика 

           на 

 поправном 

    у августу 
ПРЕДМЕТ ПОЛУГОДИШТЕ КРАЈ НАСТАВЕ ПОЛУГОДИШТЕ КРАЈ НАСТАВЕ 

 II 

Саобраћајнице 2 3,27 3,33 3,30 0  

Апликативни рач. прог.2 4,43 4,34 0 0  

Испитивање 2 3,11 2.91 10,99 1,20  

Статика 2 2,36 2,68 21,98 0  

 III 
Статика 3 1,98 2,22 33,77 16,88 13 

Технологија грађ. радова 2,86 3,00 6,49 0  
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Саобраћајнице3 3,10 3.3 11,69 0  

Апликативни рач. прог.3 4,10 3.82 0 0  

Испитивање 3 2,56 3.18 20,78 0  

Механика тла и фунд. 2,56 2.94 10,39 3,90 3 

Армиранобетонске кон. 2,42 2,61 19,48 0  

 IV 

Организација 4 2,22 2.76 35,90 3,95 3 

Бетон 2,05 2,52 39,74 11,84 1 

Металне и дрвене кон. 2,12 2,67 30,77 1,32  

Путеви  2,55 2,80 24,36 0  

Мостови 2,46 2,91 28,21 1,32  

Железнице 2,57 2,70 23,08 1,32  

 

На поправни испит у августовском року упућено је из предмета: 
1. Статика и отпорност материјала 3- 13 ученика 
2. Механика тла и фундирање – 3 ученика 
3. Бетон4 – 1 ученик  
4. Организација грађења4 – 3 ученика 

 
Најбоља просечна оцена је на предметима Апликативни рачунарски програми 2 и 3 (4,34 и 3,82). Најнижа 
просечна оцена је на предмету Статика трећи разред (2,22), што је уједно једини предмет на ком је 
просечна оцена испод 2,50. Просечна оцена из свих предмета је 2,79. 
Видљив је благи пад средње оцене у односу на прошлу школску годину. Стручно веће је мишљења да је 
разлог у реалнијем оцењивању у односу на закључивање оцена у предходној школској години када је 
практично цело четврто тромесечје било реализовано помоћу онлајн наставе. Наставници су током ове 
године у комбинованом моделу у великом проценту онлајн часове реализовали кроз непосредни контакт 
са ученицима помоћу Zoom-a или Google meet-a.  
Стручно веће сматра да су  критеријуми оцењивања усаглашени на већини предмета. На критеријумима 
оцењивања се ради  последњих неколико година, међутим, како су неки предмети нови због промене 
профила,  финалне радње око израде и усаглашавања критеријума оцењивања су пред нама. План је да се 
све дефинише и заврши до краја првог тромесечја наредне школске године 

 
Чланови Стручног већа: Гордана Марковић, Снежана Петровић- Кузмић, Марија Радисављевић и Славица 
Везмар наставили су рад и ове године у  радној групи у оквиру Пројекта државне матуре. 

 
Одлуком Пројектног тима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, наша школа је изабрана за 
прво пилотирање државне матуре за профил ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР. Овим пројектом је обухваћен 
овогодишњии III разред, (одељења Г32 и Г33), а циљ је да се провери квалитет испитних задатака. Снежана 
Векић, члан већа – Координатор за организацију државне матуре и припремних радова пре њене 
реализације, изузетно успешно је организовала пробу матурског испита, од 28. до 30. октобра. Ученици 2 
одељења трећег разреда наше школе, на тесту из стручних предмета, остварили су 25% тачно решених 
задатака, док је на нивоу свих средњих стручних школа тај  резултат био 23% 

 
И у овој школској години чланови нашег стручног већа снимали су своје часове за потребе емитовања на 
РТС Планети. (објављено је 37 часова) Часове су снимали: Снежана Петровић Кузмић, Тања Јоцић 
Стаматовић, Марко Бошковић, Љиљана Михајловић, Снежана Векић, Маја Милатовић, Драгана Рацић и 
Милица Лазаревић  

 
Одржана су школска такмичења из Апликативних рачунарских програма3, Статике и отпорности материјала 
трећи разред и Организације грађења, међутим, планирано Републичко такмичење отказано је одлуком 
Министарства просвете.   
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Часови допунске наставе нису одржани у планираном броју услед слабе заинтересованости ученика и 
одвијања наставе по комбинованом моделу (8 часова у смени). На мањем броју предмета одржан је 
известан број часова допунске наставе: Статика 3. разред 12 часова посећених са 30 ученика, Механика тла 
8 (12 ученика), Статика 2. разред 6 (60 ученика), Бетон 4. разред 9 (6 ученика), Железнице 4 часа(6 
ученика)...Ови часови су углавном реализовани на крају наставног периода. 

 
Наставни план и програм је у потпуности реализован. У неколико случајева одсуствовања наставника због 
болести, организоване су адекватне замене, тако да практично није било изгубљених  часова. 

 
Посете часовима чланова нашег стручног већа реализоване су од стране директора и педагога школе, пре 
свега код наставника – приправника (Милица Лазаревић – ментор Славица Везмар и Филип Бркић – ментор 
Мирјана Марковић).  

 
Сарадња са другим стручним већима остварена је у нивоу који је био могућ у условима одвијања наставе 
по комбинованом моделу, где су многе активности због ванредне ситуације са пандемијом Ковид 19 и 

онлајн наставом изостале.  Чланови већа ангажовани су у школским тимовима, као и у хуманитарним 
активностима. 

 
Сарадња са педагогом школе је била интензивна кроз консултације наставника око метода рада са 
ученицима, посете часовима, а нарочито педагога и чланова већа  који су  разредне старешине. Педагог је 
указала на потребу за увођењем разноврснијих облика и метода рада. Као једну од мера унапређивања 
наставе, која је усмерена на остваривање исхода и компетенција, педагог предлаже пројектну наставу. 

 
Чланови стручног већа организовали су пригодан испраћај у пензију колегиници Мирјани Шиљић, 
свом дугогодишњем  члану. 

 
Практична настава четвртог разреда реализована је кроз посете градилиштима, такође  и  планирани 
блокови из стручних предмета другог  и трећег разреда. Чланови већа Љиљана Михајловић и Милица 
Лазаревић у оквиру блока Механике тла водиле су ученике трећег разреда у лабораторију Грађевинског 
факултета. 

 
Чланови већа су се и током ове школске године стручно усавршавали кроз похађања акредитованих 
семинара, различитих обука и сл.  

 Гуглов пакет – семинар похађали су: Славица Везмар, Снежана Векић, Тања Јоцић Стаматовић, 
Милица Лазаревић, Гордана Марковић, Маја Милатовић, Снежана Петровић Кузмић, Марија 
Радисављевић, Милица Премовић, Љиљана Михајловић, Марко Бошковић и Драгана Рацић 

 Дигиталана учионица – похађали су сви чланови већа 

 "Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“похађали су: Славица 
Везмар, Драгана Рацић, Снежана Векић, Милица Лазаревић, Гордана Марковић, Mирјана 
Марковић, Маја Милатовић, Снежана Петровић Кузмић, Марија Радисављевић, Милица Премовић 

 Обука за запослене – породично насиље- похађали су:  Славица Везмар, Драгана Рацић, Снежана 
Векић, Милица Лазаревић, Гордана Марковић, Mирјана Марковић, Маја Милатовић, Снежана 
Петровић Кузмић, Марија Радисављевић, Милица Премовић 

 Основна обука ,,ArhiCad“ за професоре - похађали су: Снежана Векић, Иван Миљаковић, Марија 
Радисављевић, Мирјана Марковић, Гордана Марковић, Милица Лазаревић, Љиљана Михајловић, 
Снежана Петровић Кузмић, Маја Милатовић 

 Обука радних група за анализу техничких извештаја након првог пилотирања државне матуре у 
оквиру Пројекта „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег 
образовања“-  похађали су: Снежана Петровић Кузмић, Славица Везмар, Марија Радисављевић, 
Гордана Марковић, Снежана Векић 

 Уверење о завршеном програму за стицање педагошких, психолошких и методичких 
компетенција на филозофском факултету у Новом Саду похађао Марко Бошковић 
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 ЈАВНИ ГОВОР – ТЕХНИКЕ ИЗЛАГАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ похађали: Мирјана Марковић, Марија 
Радисављевић, Милица Премовић и Љиљана Михјловић 

 

       На седници Стручног већа одржаној 25. јуна 2021.   усвојена је расподела предмета на професоре 
(приказана у табели). 

 
Руководилац већа: 
Гордана Марковић 

 

 

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ 

Име и презиме Предмет Одељења 

 

Тања Јоцић- Стаматовић 

Армиранобетонске конструкције4 41-43 

Технологија грађевинских радова 3- блок 33,34 

Испитивање материјала 3 - блок 31,32 

 

Милица Премовић 

Армиранобетонске конструкције4 44 

Статика и отпорност материјала 3 31-34 

Механика тла и фундирање3 -блок 31,32 

 

Снежана Петровић Кузмић 

Технологија грађевинских радова 4 41,42 

Статика и отпорност материјала 2 21,22 

Технологија грађевинских радова 4-блок 42 

 

Иван Миљаковић 

Апликативни рачунарски програми2 23аб,24аб 

Апликативни рачунарски програми3 33аб,34аб 

Технологија грађевинских радова 4-блок 41 

 

Гордана Марковић 

Армиранобетонске конструкције3 31-34 

Апликативни рачунарски програми3 31аб 

Технологија грађевинских радова 4-блок 43 

Филип Бркић 

Технологија грађевинских радова 4 43,44 

Предузетништво 41аб 

Технологија грађевинских радова 4-блок 44а 

Грађевински материјали са блоком 11,14 

 

Марија Радисављевић 

Металне и дрвене конструкције 41-44 

Саобраћајнице 2 22 

Саобраћајнице 2-блок 21аб,22аб 

Мирјана Марковић 
Апликативни рачунарски програми2 21аб,22аб 

Апликативни рачунарски програми3 32аб 

Снежана Векић 
Испитивање материјала4 41-43 

Испитивање материјала4-блок (41-43)аб 

Славица Везмар 

Саобраћајнице 4 41-44 

Грађевински материјали 12 

Грађевински материјали- блок 12 

Маја Милатовић 

Механика тла 4 41-44 

Испитивање материјала4 44 

Испитивање материјала4-блок 44 

Марко Бошковић Испитивање материјала2 21, 22 
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Испитивање материјала2-блок 21аб,22аб 

Испитивање материјала3 31,34 

Испитивање материјала3-блок 34 

Драгана Рацић  

Испитивање материјала2 23, 24 

Испитивање материјала2-блок 23аб,24аб 

Испитивање материјала3 32,33 

Испитивање материјала3-блок 33 

Милица Лазаревић 

Саобраћајнице 2 21,23,24 

Саобраћајнице 2-блок 23,24 

Грађевински материјали 13 

Грађевински материјали- блок 13 

Нови инж.1 

Саобраћајнице 3 31, 32, 34 

Статика и отпорност материјала 2 23,24 

Технологија грађевинских радова 4-блок 44б 

Нови инж.2 
Саобраћајнице 3 33,34 

Предузетништво 43аб,44аб 

    
 
 
 
 

 

 

13.  УСПЕХ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ (НА ДАН 

31.08.2021.) 
 
 

 

Број ученика са позитивним успехом 

 

Успех 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 

Одличан        4 13 8 7 

Вр.добар 29 19 26 20 

Добар 43 52 27 33 

Довољан 15 0 16 13 

Укупно 91 84 77 73 

Укупно 325 
   

 

 

Број ученика са недовољним успехом 

(понавља разред) 

 

Успех 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 

1 недовољна 0 0 0 0 

2 недовољне 0 0 0 0 
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3 недовољне 0 0 0 0 

4 недовољне 0 1 0 2 

5 и више недовољних 0 0 0 0 

Укупно 0 0 0 0 

                 

 

 

Београд, 31.08.2021.                                                                           Педагог школе  

                                                                                                           Дејана Дајесковић Тимић 

 

 

 

14.  ИЗВЕШТАЈ О  УСПЕХУ УЧЕНИКА НА МАТУРСКИМ ИСПИТИМА 

  

 

ИЗВЕШТАЈ СА  МАТУРСКОГ ИСПИТА ( јунски испитни рок ) 

 

 Матурски испит у јунском испитном року школске 2020./2021.год. одржани су у периоду 

од 10.06.2021. до 14.06.2021.год. у просторијама школе. 60 ученика IV разреда је стекло услов 

за полагање матурског испита и сви су пријавили и положили у јунском испитном року. 

Испити су одржани према следећем распореду: 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (четвртак, 10.06.2021.год. у 11:30h) 

Одељење Кабинет Дежурни наставник Комисија 

Г41 54 Владимир Николић 1. Сенка Видаковић 

2. Наташа Живковић 

3. Владимир Николић 
Г42 55 Наташа Живковић 

Г43 57 Мирјана Марковић 

Г44 58 Милица Лазаревић 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (петак, 11.06.2021.год.) – кабинет 58 

Одељење Време Комисија 

Г41 11:00h 1. Сања Радивојевић 

2. Ивана Мирановић 

3. Владимир Николић 
Г42 11:25h 

Г43 11:40h 

Г44 12:15h 

 

БЕТОН  (петак, 11.06.2021.год.) – кабинет 57 

Одељење Време Комисија 

Г41,Г42 10:00h 1. Милица Премовић 

2. Гордана Марковић 
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3. Тања Јоцић Стаматовић 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА (петак, 11.06.2021.год. у 10:00h) 

Одељење Кабинет Дежурни наставник Комисија 

Г41,Г42 55 Мирјана Марковић-Јевтић 1. Мирјана Марковић-Јевтић 

2. Љиљана Михајловић 

3. Снежана Векић 

 

Г43, Г44 54 Снежана Векић 

 

ФИЗИКА  (петак, 11.06.2021.год.) – кабинет 8 

Одељење Време Комисија 

Г43 12:15h 1. Тереза Младеновић 

2. Драгана Драгичевић 

3. Снежана Векић 

 

 

ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА 

ПУТЕВИ  (понедељак, 14.06.2021.год.) – кабинет 38 

Одељење Време Комисија 

Г41 10:00h 1. Снежана Векић 

2. Славица Везмар 

3. Филип Бркић 
Г42 10:30h 

Г44 11:30h 

 

ЖЕЛЕЗНИЦЕ  ( понедељак, 14.06.2021.год. ) – кабинет 38 

Одељење Време Комисија 

Г42 10:15h 1. Славица Везмар 

2. Снежана Векић 

3. Филип Бркић 

 

МОСТОВИ  ( понедељак, 14.06.2021.год. ) – кабинет 39 

Одељење Време Комисија 

Г41 10:00h 1. Иван Миљаковић 

2. Марија Радисављевић 

3. Милица Премовић 
Г42 10:45h 

Г43 11:30h 

Г44 12:15h 
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Сви ученици су приступили полагању матурског испита и постигли следеће резултате: 
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Није било примедби на регуларност испита. 

 

Београд, 15.06.2021.год.                                                       Секретар матурске комисије: 

                                                                                                               Снежана Векић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА  МАТУРСКОГ ИСПИТА ( августовски испитни рок ) 

 

 Матурски испити у августовском испитном року школске 2020./2021.год. одржани су у 

периоду од 27.08.2021. до 31.08.2021.год. у просторијама школе.  14 редовних ученика IV 

разреда, као и 3 ванредна ученика, је стекло услов за полагање матурског испита и сви су 

пријавили  у августовском испитном року. Испити су одржани према следећем распореду: 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ( петак, 27.08.2021.год. у 09:00h ) 

Кабинет Дежурни наставници Комисија 

 

3 

Сенка Видаковић 

Владимир Николић 

1. Сенка Видаковић 

2. Наташа Живковић 

3. Владимир Николић 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  ( понедељак, 30.08.2021.год. у 09:00h ) 

Кабинет Комисија 

 

2 

1. Сања Радивојевић 

2. Ивана Мирановић 

3. Владимир Николић 

 

БЕТОН  ( понедељак, 30.08.2021.год. у 09:00h ) 

 

Кабинет Комисија 

 

3 

1. Милица Премовић 

2. Гордана Марковић 

3. Милица Лазаревић 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА ( понедељак, 30.08.2021.год. у 09:00h ) 

 

Кабинет Дежурни наставници Комисија 

 

4 

Мирјана Марковић-Јевтић 

Љиљана Михајловић 

1. Мирјана Марковић-Јевтић 

2. Љиљана Михајловић 

3. Снежана Векић 

 

 

 

МОСТОВИ  ( уторак, 31.08.2021.год. у 09:00h ) 

Кабинет Комисија 

 

2 

1. Иван Миљаковић 

2. Марија Радисављевић 

3. Милица Премовић 

 

ПУТЕВИ  ( уторак, 31.08.2021.год. у 09:00h ) 

 

Кабинет Комисија 

 

3 

1. Снежана Векић 

2. Славица Везмар 

3. Филип Бркић 
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Ученици, који су приступили полагању матурског испита,  постигли су следеће резултате: 

 

 

 

 

 

 

Постигнути резиултати ученика по одељењима: 
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Није било примедби на регуларност испита. 

 

Београд, 31.08.2021.год.                                                       Секретар матурске комисије: 

                                                                                                               Снежана Векић 

 

 
 

15.  ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ  УСАВРШАВАЊУ   
 

Извештај о стручном усавршавању 

у школској  2020/2021. години 

 

Током школске године континуирано се остваривало стручно усавршавање запослених: 

наставника, стручних сарадника, директора као и секретара и шефа рачуноводства на едукацијама 

у установи  и ван установе. 

 

Стручно усавршавање се остварује у  складу са Компетенцијама наставника и Приоритетним 

областима. 

 

Компетенције наставника из Правилника о стандардима компетенција за професију 

наставника и њиховог професионалног развоја (2011):  

 

К1 Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 Компетенције за поучавање и учење 

К3 Компетенције за подршку развоју личности ученика 

К4 Компетенције за комуникацију и сарадњу 
 

Приоритетне области које су објављене на интернет страници Завода за унапређивање 

образовања и васпитања (за период од три године):  

 

П1 Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо-комуникационих технологија у релизацији образовно-васпитног 

процеса 

П2 Методика рада са децом/ученицима којма је потребна додатна подршка (рад са децом 

из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...) 

П3 Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе 

оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и 

исходе предмета/области) 

П4 Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма 

превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања 
 

Због проглашене пандемије заразне болести Ковид-19 (први заражени је регистрован 6. 

марта 2020. године) Министарство просвете, науке и технолошког развоја прописало комбиновани 

модел наставе у средњим школама у току школске 2020/2021. године. 

Према том моделу одељења су подељена на по две групе, а настава се одвијала тако да једне 

недеље ученици 1. и 3. разреда имају наставу у школским просторијама, док ученици 2. и 4. 

разреда те недеље имају наставу на даљину. Следеће недеље ученици 2. и 4. разреда имају наставу 

у школским просторијама, док ученици 1. и 3. разреда те недеље имају наставу на даљину. 
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Због погоршања епидемиолошке ситуације, прво полугодиште је завршено у петак, 18. 

децембра 2020. године, а последње две недеље је остварена искључиво настава на даљину (од 7. 

децембра до 18. децембра). 

У другом полугодишту настава је остваривана по комбинованом моделу, сем у периоду од 

8. марта до 16. априла када је остварена искључиво настава на даљину. 

 

У тим условима све активности су се одвијале углавном коришћењем софтвера за видео 

конференције (углавном платформе Zoom и Google Meet). 

Стручно усавршавање у школи 
 

План стручног усавршавања јесте саставни део Годишњег плана рада школе и усклађује се са 

Развојним планом и резултатима самовредновања и спољашњег вредновања установе. 

Током ове школске године, у складу са законом, у школи је формиран Тим за професионални 

развој. 

Полазећи од Извештаја о стручном усавршавању у школској 2019/2020. години, наставници 

и стручни сарадници су остварили обуку за Компетенцију за уже стручну област, предмет и 

методику наставе К1, Компетенција за подршку развоју личности детета и ученика К3 и 

Компетенцију за комуникацију и сарадњу К4. 

На основу анализе добијене праћењем стручне обуке, примене стечених знања и вештина и 

ефеката који се постижу уз рад, уважавајући дато Развојним планом школе и закључцима 

самовредновања, за школску 2020/2021. годину, планирано је стручно усавршавање: 

 

К2 Компетенције за поучавање и учење 

К3 Компетенције за подршку развоју личности ученика 

К4 Компетенције за комуникацију и сарадњу 
 

Приоритетне области:  

 

П1 Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо-комуникационих технологија у релизацији образовно-васпитног 

процеса 

П2 Методика рада са децом/ученицима којма је потребна додатна подршка (рад са децом 

из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...) 

П3 Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе 

оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и 

исходе предмета/области) 

П4 Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма 

превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања 
 

У току октобра је договорено да директор, стручни сарадници и већина наставника похађају 

обуку за рад на платформи G suite for education. 

У том смислу директор је на предлог педагога одобрио стручно усавршавање које је 

реализовано у дужем временском периоду, почевши са једнодневном обуком које је остварена у 

просторијама школе (субота и недеља, крај прве недеље новембра). 

Изабран је одобрен програм стручног усавршавања: 

 

Гуглов пакет (G suite) за комуникацију и сарадању у школи 

 

под каталошким бројем 626, који се изводи путем Интернета, област је Општа питања наставе, 

компетеције су К4, приоритетна област је П1, општи циљеви: 
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Унапређивање компетенција за онлајн комуникацију и сарадњу са колегама, ученицима 

и родитељима коришћењем апликација бесплатног Гугловог пакета за образовање, 

 

са трајањем од 5 недеља  и који доноси сваком учеснику 40 бодова. 

Даље стручно усвршавање је остваривано управо коришћењем платформе G suite for 

education. 

У међувремену су отворени одговарајући Gmail налози за све запослене и све ученике. 

Поступно су сви наставници пренели своје материјале на нову платформу, а у току је пренос дела 

докумената школе на дељени диск и постепена трансформација целокупног рада школе. 

Будући да је дошло до скраћења трајања првог полугодишта и преласка на модел искључиве 

наставе на даљину, наставници су били преоптерећени, па је у договору са извођачима обуке 

дошло до договора да се задати временски рокови продуже. 

У међувремену је одређеном броју полазника достављен сертификат о завршеној обуци, а 

један мањи број полазника је завршио своје обавезе у току другог полугодишта. 

 

У току другог полугодишта је Тим за заштиту обавестио чланове колектива да је на 

платформи: 

 

cuvamte.gov.rs 

 

доступно похађање онлан обука у вези са превенцијом насиља. У питању су две обуке: 

 

1. „Обука за запослене – породично насиље”; 

2. „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању”. 

 

За ове обуке компетеције су К3, а приоритетна област је П4. 

Просветним радницима након завршене обуке доступан је за преузимање персонализован 

сертификат и признаје се 16 бодова за остварено усавршавање које предузима установа у оквиру 

својих активности. 

У току је похађање тих обука и већина од укупног броја наставника и стручних сарадника је 

завршила обе обуке. 

 

Наша школа је у понедељак, 31. маја 2021. године започела онлајн обуку „Дигитална 

учионица” (то је четврти круг). 

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Програм обуке за запослене у 

образовању: 

 

„Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала” 

 

одвијала се путем интернета. 

 

Обука је обавезна за све наставнике, стручне сараднике и директоре у основним школама, 

гимназијама, средњим стручним и уметничким школама и спада у категорију обука од јавног 

интереса. 

Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене 

информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за 

коришћење дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и коришћење система за 

управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и већег броја алата за самостално 

креирање образовних ресурса. 

За ову обуке компетенције су К4, а приоритетна област је П1. 

Обука се завршава у недељу, 11. јула 2021. године. 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину                                                                        

 

184 
 

 

Директор је на предлог педагога одобрио стручно усавршавање које је реализовано 

једнодневном обуком које је остварена у просторијама школе у среду, 30. јуна 2021. године. 

Изабран је одобрен програм стручног усавршавања: 

 

Јавни говор – технике излагачке писмености 

 

под каталошким бројем 622, који се изводи уживо, област је Општа питања наставе, компетеције 

су К4, приоритетна област је П3, општи циљеви: 

 

Развијање језичких компетенција унапређивањем културе говора наставника 

 

са трајањем од једног дана и који доноси сваком учеснику 8 бодова. 

Обуку је похађало двадесетак наставника, педагог и директор школе. 

 

Кроз реализацију активности школских тимова: за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања и развој међупредметних компетенција, реализоване су 

тематски часови, отворени, комбиновани часови, радионице, посете, дискусије, едукације, 

истраживања кроз анкете (у више случајева коришћењем информационо-комуникационих 

технологија). Ови облици рада развијају Компетенције за подршку развоју личнсти ученика К3 и 

Компетенције за комуникацију и сарадњу К4 и приоритетне области П1 (дигиталне компетенције), 

П2 (додатна подршка), П4 (превенција дискриминације).  

У оквиру реализације Развојног плана школе, нису остварене планиране посете установама и 

Сајму књига због епидемиолошких услова. 

У оквиру активности Ученичког парламента, поред осталог, остварене су активности 

упознавања са проблемима зависности и законском одговорности родитеља и ученика. Ове 

активности најпре развијају Компетенције за комуникацију и сарадњу К4 и Компетенције за 

подршку развоју личности ученика К3 као и приоритетне област П4 (превенција дискриминације). 

Кроз реализацију манифестације дана Светог Саве као и дана школе (14. март, дан рођења 

академика Бранка Жежеља) - компетенција за подршку развоју личности ученика К3 и 

Компетенција за комуникацију и сарадњу К4, уз напомену да је цео програм остварен 

коришћењем информационо-комуникационих технологија (видео материјал је постављен на сајту 

школе) 

 

О свим овим активностима дати су извештаји у оквиру Развојног плана школе, рада 

Стручних већа за области предмета и рада Стручних сарадника. 

Стручно усавршавање ван школе 
 

Стручно усавршавање ван установе, остваривали су наставници индивидуално, о чему сами 

воде евиденцију у свом Портфолиу и достављају школи Уверења са похађане обуке. 

 

Директор школе редовно учествује на састанцима и едукацијама које се организују за 

директоре школа у Београду и ван Београда, у овим отежаним условима и путем видео-

конференцијских софтвера. 

 

У оваквим условима нису били организовани уобичајени видови стручног усавршавања 

(семинари, конференције...) ван школе. 

 

Самоиницијативно су неки наставници похађали вебинаре и у току је прикупљање података 

о том виду усавршавања (неки вебинари се одржавају и у току летњих месеци). 
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Резиме свих ових активности је: 

 да су сви наставници унапредили своје дигиталне компетенције и употребу информационо-

комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса (П1); 

 да је већина наставника унапредила своје компетенције у јачању васпитне улоге образовно-

васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, 

злостављања и занемаривања (П4); 

 да је одређен број наставника унапредио компетенције у области планирања и реализације 

наставе оријентисане на исходе (П3). 

 

Педагог 

Дејана Дајесковић-Тимић 

 

 

16.  ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 
 

 

Праћење реализације наставе током школске године, остваривало се у складу са  

Правилником о вредновању квалитета рада установе Службени гласник, Просветни гласник, Број 

14, 02.08.2018. као и у складу са Глобалним планом и Оперативним плановима посета часова за 

сваки месец. Обзиром да је по одлуци Министарства просвете, настава организована по 

комбинованом моделу, услед отежаних услова рада због епидемије вируса ковид 19,  План 

праћења и подршке у настави је обухватао све наставне предмете и наставнике. 

Школа је рад на даљину организовала преко затвореног дигиталног система Гугл Сјут. 

Формиране су Гугл учионице за све наставне предмете. Директор и педагог су континуирано 

пратили рад и наставу у свим гугл учионицама. Гугл учионице су наставно средство које служи 

наставницима за постављање наставног материјала, који је увек доступан ученицима. Акценат 

наставе на даљину је био на часовима преко зум или мит апликације. На тај начин се обезбедила 

интерактивност, непосредан аудио визуелни однос наставника и ученика међусобно и 

објективније праћење напредовање ученика као и давање подршке и помоћи у учењу. Током 

школске године, посећено је 37 часова преко зум или мит-а, од тога 19 часова општеобразовних 

предмета и 18 часова стручних предмета. 

Праћење наставе остваривали су директор и педагог. Реализована је посета два часова за 

Лиценцу, оба у школи: час наставног предмета Испитивање грађевинских материјала, наставник 

Драгана Рацић, 25.09.2020. 2.час 2 смене и час наставног предмета Историја, наставник Петар 

Нешић, 12.10.2020. 5.час у 2.смени, реализовала је именована Комисија, у школи. 

О запажањима са праћења наставе, води се евиденција, користи се протокол за посматрање 

часова, којим се прати ниво остваривања дефинисаних стандарда квалитета рада.  

Праћењем наставе на даљину, констатује се да су часови 100%  организовани према 

распореду и то преко google meet или  zoom-a. 

Присуство ученика на посећеним часовима је у просеку између 80-100%. Сматрамо да је, 

обзиром да су посете биле потпуно ненајвљене, ово веома добар одзив ученика на онлајн настави.  

Што се тиче типа часа према досадашњим посетама преовладавају комбиновани часови 

вежбања и утврђивања градива на којима је обезбеђена интеракција ученика и наставника.  

У начину реализације онлајн интерактивне наставе преовладавају зум часови око 60%  а  

часови преко гугл мита око 40%. 

Наставници су приликом реализације наставе користили различита дигитална наставна 

средства: апликације и алате – водили дијалог са ученицима, користили презентације, делили су 

садржај екрана са ученицима, утврђивали садржаје материјала који су већ постављени у гугл 
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учионици, користили су део из Ес Дневника који се односи на активности и постигнућа ученика, 

цртали по белој табли која ученицима стоји као садржај на екрану, писмени задаци, тестови преко 

Гугл упитника и друго. Фронтални рад нема педагошку вредност у интерактивним часовима. За то 

се користила Гугл учионица, где се постављао наставни материјал као средство и помоћ 

ученицима у раду. 

Према праћењу индикатора и показатеља у области самовредновања 2.Настава и учење, 

ниво остварености стандарда, до сада посећених часова, сумарно је 3,14 (на скали од 1до 4). 

Проценат ученика који су током посећених  часова  имали укључену камеру је између 30-

40% присутних ученика. Сугерисало се наставницима да охрабре ученике, задобију њихово 

поверење и осећај сигурности, о значају и користи остваривања непосредног визуелног контакта 

ученика са наставником и ученика међусобно. Потребно је да и својим личним примером подрже 

ученике да у већој мери користе камере на овим часовима. 

Сугерисано је наставницима да у ЕсДневнику, у напомену о часу, упишу да је час посећен. 

  

Након посећеног часа, са наставницима је вршена анализа часа и дат је коментар часа са 

сугестијама.  

У овој школској години, области самовредновања су: Области квалитета 2.Настава и 

учење, 3. Постигнућа ученика и 4.Подршка ученицима.  

Запажања након праћења наставе и посета часова на даљину (часови преко зум/мит): 

2.Настава и учење:  

 

Општеобразовни наставни 

предмет 

 

Стручни наставни 

предмет 

 

Ниво остварености стандарда квалитета рада са 

показатељима 

   

сума 

 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

 

2.4. 

 

 

2.5. 

 

19 часова  3,10 3,85 2,85 2,65 2,80 3,35 
  18 часова 3,19 3,90 3,00 2,80 3,02 3,22 

   

3,14 

 

 

3,87 

 

 

2,92 

 

2,72 

 

2,91 

 

3,28 

 

Обзиром да се у овој и протеклој школској години, настава остваривала комбиновано и/или 

на даљину, отуда нам је корисно упоређивање остварености стандарда  по индикаторима у ове две 

школске године. Упоредном анализом, уочава се благо побољшање остварености стандарда од 

3,04 на 3,14. 

Школска 2019-2020. 

2.Настава и учење:  

 
Општеобразовни наставни предмет 

 
Стручни наставни предмет 

 
Ниво остварености стандарда квалитета рада са показатељима 

   
сума 

 
2.1. 

 

 
2.2. 

 

 
2.3. 

 

 
2.4. 

 

 
2.5. 

 
8 часова  3,09 3,41 2,87 2,85 2,95 3,35 
  10 часова 2,99 3,25 2,82 2,48 3,02 3,22 
   

3,04 
 

 
3,33 
 

 
2,84 

 
2,66 

 
2,98 

 
3,28 
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Ниво остварености стандарда квалитета рада у области квалитета 2.Настава и учење, 

сумарно је на нивоу 3,14, док је протекле школске године било 3,04.што одговара опису 

квалитета: добро остварен стандард кога карактерише више јаких него слабих страна. Побољшање 

није велико, али показује тенденцију побољшања у свим индикаторима овог стандарда. Као 

главни фактор побољшања издвајају се облици иметоде рада у реализацији часа и остваривању 

циљева, исхода и компетенција.  

Индикатори: 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу – 3,87, а 

прошле године 3,33, што је највеће побољшање и 2.5. Сваки ученик има прилику да буде 

успешан  - 3,28, исто као прошле школске године. 

Индикатори: 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика  - 2,92; а прошле године 2,84.  

        2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на 

часу  - 2,72 а прошле године 2,66. 

                  2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења – 2,91 а прошле године 2,98. 

Овај показатељ је стимулативан, међутим, општи закључак је да се на унапређивању начина 

вредновања постигнућа ученика , посебно на формативном оцењивању, мора радити. Индикатор 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу, је 

на најслабијем нивоу – 2,72, што је незнатно нижа вредност него прошле школске године. Планом 

унапређивања наставе радиће се на унапређивању овог сегмента рада. 

 

 На основу запажања закључује се да настава задовољава добар ниво квалитета у погледу 

компетенција наставника за организовање и руковођење часом. Такође и у погледу уважавања и 

подршке ученицима у постизању успеха. Нешто нижи ниво квалитета је у погледу дидактичко 

методичке разраде, индивидуализацији, диференцијацији наставног садржаја и реализовања 

активности наставника које код ученика развијају: начин учења, употребу и примену знања, развој 

вредносних ставова, умења, вештина. 

   

 У односу на ова запажања, а у сарадњи са Тимом за развој квалитета рада, организована је 

Анкета за ученике и наставнике. Иста анкета је спроведена и прошле школске године, тако да је 

сада било могуће пратити напредак. Циљ анкете је унапређивање наставе а посебно на примени 

разноврснијих метода и облика рада у настави. Може се закључити да је највећег напретка било 

кроз примену пројектне наставе. Такође, унапређена је дигитална компетентност наставника кроз 

употребу и примену разноврсних алата у припремању и реализацији часа на даљину. Сада већ 

већина наставника користи презентације, гугл упитнике, квизове, пројектне задатке, вршњачку 

едукацију, програме за анимације и цртеже.  

 Закључан након праћења наставе у школској 2020-2021. години је да је настава била добро 

организована, реализована у потпуности у складу са распоредом часова. Квалитет наставе је благо 

унапређен у погледу разноврснијих облика и метода рада  што је за последицу имало и благи 

пораст успеха ученика. У наредној школској години наставити са унапређивањем 

индивидуализације у настави, разноврснијих облика и метода рада у редовној а посебно у 

допунској настави, у складу са Планом унапређивања и у складу са закључцима и препорукама 

Тима за развој квалитета и Самовредновања. 
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Београд, 05.07.2021.                                                                  Директор школе 

                                                                                                 Александар Ракићевић 

                                                                                                      Педагог школе 

                                                                                                Дејана Дајесковић Тимић  

 

 

17.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

17.1 Извештај о раду педагога школе 
 

  
  Полазна основа глобалног и оперативног планирања рада педагога је: Програм свих облика рада стручних 

сарадника - Педагога (Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника; Службени гласник РС, Просветни 

гласник 19.јун 2012., Бр.5, стр:1-4.). 

 У планирању и реализацији свој рад усклађујем са специфичностима и реалним условима школе и приоритетима у 

раду, које поставља директор школе, а у складу са професионалном проценом ситуације, својим стручним знањима и 

кодексом рада педагога. 

 Специфичност школске 2020-2021. године је да се укупан образовно васпитни рад одвијао по комбинованом 

моделу услед примене епидемиолошких мера заштите здравља због вируса covid 19. У складу са тиме је и рад 

педагога прилагођен и адаптиран условима рада. Измењени услови рада су допринели унапређивању дигиталне 

компетенције и осмишљавању нових начина сарадње са свим учесницима васпитно образовног процеса, почев од 

директора школе, наставника, одељењских старешина, преко ученика, родитеља ученика и представника локалне 

самоуправе и осталних спољњих сарадника. 

 Приказ реализације послова педагога у школској 2020-2021. години, по Областима рада: 

I.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

1. У оквиру Годишњег плана рада школе израдила сам програме: Програм рада педагога, учествовала у изради 

Програма рада и Акционих планова  рада свих школских тимова; Програм сарадње са родитељима, Програм рада 

Ученичког парламента, за Програм рада стручних већа за области предмета израдила сам једнообразни табеларни 

приказ плана, План рада Одељењских  већа. Учествовала сам у изради Плана рада Одељењских старешина, Израдила 

сам Програме посебних васпитних програма. 

2. Израдила сам и презентовала Анализу успеха и владања ученика на класификационим периодима и презентовала на 

Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору. 

3. Учествовала сам у предлагању и избору одељењских старешина у сарадњи са директором школе и координаторима 

Одрљењских већа. 

4. Учествовала сам у формирању одељења, као и распоређивању новопридошлих ученика и ученика који су поновили 

разред, у сарадњи са директором школе и координаторима Одељењских  већа. Уназад  више година израдила сам 

Упитник за родитеље, при упису у 1.разред, на онову кога вршимо анализу уписане генерације ученика, што је 

полазна основа за осмишљавање начина рада и предузимања мера са циљем пружања помоћи ученицима у учењу.  

5. Учествујем у изради и праћењу и вредновању Педагошког профила и Индивидуалних образовних планова за 

ученике који савладавају наставу по ИОП-1 и ИОП-2. 

6. Континуирано пружам помоћи наставницима у изради планова рада наставника (глобалних и оперативних), као и 

планова рада допунског, додатног рада, секција, практичне наставе, наставе у блоку 

 
II.ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

1.Систематско праћење и вредновање образовно васпитног рада на радним састанцима једном недељно, које 

организује директор школе са педагогом и координаторима одељењских већа, у канцеларији директора. На овим 

састанцима активно учествујем у дискусији, дајем извештај о реализацији својих послова у претходној недељи и дајем 
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план својих послова за текућу недељу. Сагледавају се и дају предлози мера за конкретна питања о ученицима и 

настави. 

2.Реализујем праћење анализе успеха и владања ученика на класификационим периодима. За потребе праћења успеха, 

израдила сам једнообразну табеларну форму на нивоу разреда и на нивоу школе. 

3.Реализујем праћење васпитног рада са ученицима, применом једнообразне табеларне форме за одељењске 

старешине. 

4.На састанцима Стручних већа за области предмета и седницама Педагошког колегијума, активно учествујем и 

извештавам, дајем предлог мера у вези са праћењем узрока школског неуспеха, поступака и ефеката оцењивања.  

5.Извештавам о успеху ученика, раду Стручних Актива и Школских тимова  на класификационим периодима на 

Педагошком колегијуму, Савету родитеља и Школском одбору. 

6.У сарадњи са директором школе, израдила сам и реализујемо План посете часовима.  

8.У сарадњи са директором школе уз консултовање са кординаторима одељењских  већа, израђујем  План активности 

за сваки класификациони период. 

III.РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

1.Континуирано пружам помоћи наставницима у изради планова рада наставника, писане припреме за обраду 

наставне јединице, са акцентом на помоћи у конкретизацији циљева и задатака, као и у успостављању везе наставног 

садржаја и професионалне оријентације, самовредновања, превенције насиља. Рад на дидактичко методичкој 

едукацији и помоћи наставницима остварујем на састанцима. Стручних већа за области предмета и у индивидуалном 

раду са наставницима.  

2.Радим на пружању помоћи наставницима у примеравању програмских задатака  ученицима, разматрамо педагошки 

приступ, мере подршке и индивидуализације а посебно осмишљавање ИОП-а, употребу савремених наставних 

средстава са аспекта дидактичког принципа очигледности, примену савремених, интерактивних облика и метода рада. 

У настави стручних предмета, иновативни облици рада на којима сам заједно са наставницима радила су:  вршњачка 

едукациа и кооперативни рад – Пројектна настава: ученици  су асистенти на часу,  наставник другог сродног предмета 

и педагог, раде  заједно са ученицима задато на часу, тематска недеља-месец.  

3.Периодично пратим начин вођења педагошке документације наставника: Ес Дневник, планови рада наставника, 

педагошке свеске наставника и одељењских старешина. 

4.Рад на подизању квалитета односа наставник ученик: континуирано се радило на нивоу Стручних већа на пружању 

помоћи наставницима на унапређивању начина комуникације  у односу наставник–ученик а у новонасталим условима 

комбиноване наставе на унапређењу односа ученик-ученик. 

5. Праћењем и анализом успеха ученика на класификационим периодима, ради се на откривању фактора школског 

неуспеха као и предузимању мера за превазиважење тешкоћа. Такође, мотивисала сам наставнике за едукацију и 

оспособљавање за рад на откривању и превазилажењу узрока школског неуспеха и сарадњу са родитељима.  

6. Припремила сам и реализовала едукацију за наставнике на тему Формативно оцењивање, на седници Наставничког 

већа. 

7.На одељењским већима и у индивидуалном раду са одељењским старешинама, упознајем колеге са 

карактеристикама и специфичностима ученика, дајући препоруке за рад. Обавезни сам члан Школских тимова за 

ИОП-1 и ИОП-2. 

IV.РАД СА УЧЕНИЦИМА 

1.Учествујем у раду и осмишљавању рада Ученичког парламента.  

2.Оформила сам Гугл учионицу- Педагог, сарадња са наставницима, где сам поставила васпитни материјал за рад на 

часовима Одељењске заједнице. Кроз Г-учионице сваког одељења сам имала комуникацију и обављала индивидуалне 

или групне разговоре. 

4.У оквиру рада на промоцији школе, учествовала сам у осмишљавању промотивних активности и однела рекламни 

материјал у 4 основне школе на Звездари. 
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5. Оформила сам Г-учионицу Ученички парламент где постављам материјал и остварујем комуникацију са 

парламентарцима. На овај начин смо успешно реализовали седнице парламента током школске године. 

6. Из разлога васпитног рада и професионалне оријентације упућујем ученике на учешће у активностима које 

организује Одсек за образовање, културу и спорт општине Звездара или  други организатори. У постојећим условима 

ученицима је у понуди мноштво онлајн едукативног садржаја и активности и радо су прихватали сугестије. 

7.Рад на идентификовању  и  отклањању узрока проблема у учењу и пружање помоћи и подршке ученицима, 

организујем као индивидуални и као групни рад са ученицима. У индивидуалном раду примењујем методе и технике 

саветовања. У групном васпитном раду, организујем групе ученика по припадности истој категорији узрока проблема. 

За рад користим стручну литературу. У групном раду примењујем радионичарски рад (Прошла сам едукацију за 

Грађанско васпитање у сва три ниво и Активно учење у два нивоа, и Социодрамске технике, обзиром да сам прошла 

едукацију у Психодрамском терапијском модулу, те примењујем стечена знања). За васпитни рад педагога са 

ученицима, дефинисан је термин уторак и четвртак 11.00 – 13:00.  

V.РАД СА РОДИТЕЉИМА- СТАРАТЕЉИМА 

1.Послове на пружању подршке родитељима, старатељима  у раду са ученицима који имају тешкоће у учењу или 

понашању реализујем обзиром на специфичност која се огледа у слабом одазиву родитеља за сарадњу са школом (на 

родитељске састанке дође мањи број родитеља, готово по правилу родитељи добрих ученика). Отуда сам недељу када 

радим после подне,  дефинисала за рад са родитељима.  

2.Дала сам предлог као мере за побољшање успеха и понашања ученика, присуствовање родитеља и учествовање у 

раду на часу одељењске заједнице. Мој предлог је да родитељи који су запослени у струци у којој се образују наши 

ученици, могу допринети каријерном вођењу ученика. Такође, родитељи здравствене и просветне струке могу 

допринети сагледавању узрока проблема и превазилажењу. 

3.Учествујем у раду Савета родитеља школе и водим записник. У оквиру овог посла сарађујем са директором школе, 

секретаром школе и председником Савета. Пишем Дневни ред, телефоном обавештавам родитеље, умножавам и 

електронски шаљем материјал за седницу. 

4.Оформила сам Г-учионицу Савет родитеља преко које сам остваривала индивидуалне и групне разговоре са 

родитељима, давала информације као и користан информативни и едукативни материјал за родитеље. 

VI.РАД СА ДИРЕКТОРОМ 

1.Сарађујем са директором школе по свим питањима планирања и реализације Годишњег плана рада школе, рада 

стручних тела, рада стручних актива и школских тимова, сарадње са родитељима и сарадње са надлежним и 

специјализованим установама  

2.Сарађујем са директором школе, координаторима Одељењских већа, секретаром школе  и библиотекаром на 

заједничком планирању активности, изради важних докумената, анализа, извештаја о раду; решавању специфичних 

проблема и потреба школе кроз редовну, дневну размену информација 

3.Сарађивала сам са директором школе и руководиоцима одељењских већа на формирању одељења и одређивању 

одељењских старешина. 

4. Директор школе је у овој школској години као приоритете поставио: унапређење наставе на даљину, унапређивање 

формативног оцењивања, подршке ученицима и родитељима. У свим овим пословима сам учествовала у планирању а 

носилац послова сам била у унапрешивању наставе и подршке ученицима, кроз рад са стручним већима и анализу 

запажања са посета часова. 

5. На нивоу школе су у оквиру Г-Сјута, формиране учионице и директоријуми за сва стручна тела школе, где се 

размењују информације и деле материјали као и извештаји о раду. 

VII.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

1.Редовно учествујем у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума. На седницама Наставничког већа дајем 

саопштења, информишем о резултатима анализа, прегледа, истраживања.  

 2.Учествујем у раду Одељењских  већа и Стручних већа за области педмета, где дајем предлог мера за побољшање 

успеха и начина праћења, самовредновање наставника. 

3.Члан сам  школских тимова и стручних актива. У свим тимовима сам имала конкретна задужења. 
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4.Сви стручни активи и Школски тимови имају Г-учионице преко којих су ова стручна тела реализовала свој рад. 

VIII.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

1.Присуствујем састанцима републичке секције стручних сарадника у организацији Педагошког друштва, ове године 

онлајн 

2.Имам сарадњу са Београдском отвореном школом и Научним клубом, у области професионалне оријентације 

ученика 

3.Остварујем сарадњу са Центром за социјални рад за потребе пружања помоћи породици ученика 

4, Присуствујем и припремам потребну документацију из свог домена за редован инспекцијски надзор који је ове 

школске године школа имала кроз долазак Просветне инспекције и долазак Просветних саветника. 

IX.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1.Глобални план рада педагога је саставни део Годишњег плана рада школе; редовно водим оперативне планове рада 

педагога; Дневник рада педагога, Досијеа ученика; у свом раду користим стручну литературу, Инструменте за рад 

школског педагога 

2.Имам добру сарадњу са педагозима и психолозима основних, средњих стручних школа и гимназија пре свега на 

Звездари. 

3.Током школске године учествовала сам на стручним семинарима и едукацијама: Гугл Сјут, Безбеносна култура, 

Дигитална учионица, Међупредметна компетентност за здравствено васпитање,  Јавни говор, едукације на платформи 

„Чувам те“, вебинар Дигитално образовање и вебинарима Педагошког друштва Србије. 

Спољни сам сарадник Завода за вредновање квалитета, и радила сам као модератор на обуци за опште стандарде. 

У едукацији терапијског правца трансакциона анализа (Психополис институт) стекла сам звање терапеута 

трансакционе анализе са модулом психодраме. Стечено стручно знање примењујем у непосредном саветодавном раду 

са ученицима и родитељима. 

X.ОСТАЛИ ПОСЛОВИ: водим записнике са Савета родитеља и Педагошког колегијума.  

ЕВАЛУАЦИЈА: 

 Ако бих се у самопроцени свога рада, педагога, руководила скалом Нивоа остварености  из приручника за 

самовредновање, свој рад бих проценила на слабијем нивоу 4: доминирају јаке стране, ситни недостаци не утичу на 

квалитет рада у школи, очекује се да се и даље унапређује свој рад. У јуну месецу, на седници Наставничког већа сам 

спровела Анкету за наставнике о изворима који су им корисни у процесу планирања свога рада. Међу понуђеним 

одговорима, опције: консултације са колегама и консултације са педагогам школе имају највећи проценат, што говори 

о добром сарадничком и професионалном раду педагога са колегама. 

Прописани програм свих облика рада стручног сарадника педагога, реализујем у свим Областима рада. 

Сматрам да прописани циљ рада педагога: да применом знања педагошке науке доприносим остваривању и 

унапређивању образовно васпитног рада у школи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања 

дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања, (у великом обиму посла какав јесте посао 

стручних сарадника) остварујем на задовољавајући начин. Сматрам да сам се у свом раду веома добро 

преоријентисала за рад на даљину и реализовала у том облику рада сва подручја рада педагога. 

 
Београд, 23. август 2021.                               Педагог, Дејана Дајесковић Тимић 

 

17.2 Извештај о раду библиотекара  
 

     Рад стручног сарадника библиотекара школе одвијао се према плану који је саставни део Плана 

и програма рада школе. Циљеви и задаци стручног сарадника библиотекара школе прописани су 

Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника (Службенигласник РС- 

„Просветнигласник“, број 5/12). 
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   Чланом 2. Поменутог Правилника прописано је да стручни сарадник библиотекар учествује у 

пословима: 

Планирања и програмирања образовно-васпитнограда, односно васпитно-образовног рада 

Праћење и вредновање образовно-васпитнограда, односно васпитно-образовног рада 

Рад са васпитачима, односно са наставницима 

Рад са родитељима, односно старатељима 

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем детета, односно 

ученика 

Рада у стручним органима и тимовима 

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

Вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање 
 

     Циљеви и задаци, као и области предвиђени за школског библиотекара јесу: 

     Циљ школског библиотекара је да, својим стручним ангажовањем, доприноси остваривању и 

унапређивању образовно-васпитног рада у средњим и основним школама, реализујући програм 

рада прилагођен наставним плановима и програмима. 

     Задатак школског библиотекара је да, реализовањем послова из области образовања и 

васпитања, као и библиотечко-информацијских  из домена културних активности школске 

библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у 

пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, 

односно целокупно образовног процеса, као и члан школских тимова. 

     Области рада предвиђени за школског библиотекара су: 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

Рад са наставницима 

Рад са ученицима 

Рад са родитељима, односно старатељима 

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 

Рад у стручним органима и тимовима 

Сарадња са надлежним устрановама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
 

Планирање и програмирање образовно васпитног рада 
 

   За школску 2020/2021 годину благовремено је израђен Годишњи план рада, као и месечни 

планови рада.  

   Обављено је планирање ради набавке литературе за ученике, наставнике и стручне сараднике 

које је остварено са члановима стручних већа за област предмета. За потребе и интересовања 

ученика, обављено је путем разговора и анкетирањем.  

   Испланиран је рад о задужењима ученика, начин уређивања библиотечког простора, коришћења 

библиотеке за потребе  наставе и школских активности, и осталих задужења. 

   Планирана је набавка нове литературе, развој школске библиотеке путем донације књига од 

стране ученика, наставника, организацијама и удружењима. 

    Све активности у вези планирања и програмирања извршила сам благовремено. 

      
 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 
 

     Редовно сам вршила инвентарисање и сигнирање књига у књигу инвентара и базу 

„Библиотека“. Обавила сам клсификацију књига по УДК систему.   

     За календарски 2019 и 2020 годину унела сам све податке у МБС базу података као јединствени 

систем Народне библиотеке. 
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     Наставници, чланови стручних већа за област предмета, благовремено су информисани о фонду 

предвиђеном за наставнике и уџбеницима у библиотеци. Сарадња са наставницима на промоцији 

читања ради задовољства и кроз све облике образовно.васпитног рада, остварена је у разговору са 

наставницима који су били заинтересовани и који су повремено долазили у библиотеку школе у 

циљу слободног избора литературе или због образовног-васпитног рада. 

     Наставницима, посебно наставницима српског језика и књижевности, предочено је о 

могућностима коришћења библиотеке за реализацију часа, допунске наставе и других активности.  

     Остварена је сарадња са наставницима који су били ангажовани у организовању и реализацији 

Светосавских дана, која је због епидемиолошких разлога, у присуству мањег броја запослених и 

ученика, реализована у школи, а Светосавски програм је реализован и приказан онлајн, на Сајту 

школе, фејсбуку школе и јутјуб каналу. 

     Изразито добра сарадња са руководиоцима разредних већа омогућила ми је да све планиране 

активности са ученицима, одељењским старешинама,  реализујем у потпуности.  

     Остварена је сарадња са наставницима у вези литературе која је ученицима потребна за израду 

презентација, семинарских  и других радова. 

     Током онлајн наставе, израдила сам одређен број презентација и поставила у своју гугл 

учионицу, са циљем да помогнем одељењским старешинама у реализацији одређених тема на 

часовима одељењског старешине. 
 

Област рада Рад са ученицима 
 

     Рад са ученицима, у току школске године, одвијао се према плану и програму рада. На  почетку 

школске године, 05.08., 06. и 07 септембра 2020 године, у библиотеци школе, организовала сам и 

реализовала Базар књига, где су ученици и родитељи могли међусобно да продају, купују и 

размењују уџбенике и прибор за рад,по повољним  условима. Због епидемиолошких разлога Базар 

књига је организован у групи највише до 15 особа. Упознавање ученика, посебно са ученицима 

првог разреда, са простором, библиотечким фондом, грађом, могућностима коришћења лаптоп 

рачунара, којих у библиотеци има шест и читаоницом, била је примарна активност на почетку 

школске године. Интересовање ученика за обавезну лектиру и друге наслове је било велико, 

преко90% ученика школе је укључено у коришћење фонда библиотеке, што је и основни циљ 

према програм у рада библиотекара. 

     Континуирана помоћ ученицима, у складу са њиховим могућностима, у претраживању извора 

информација путем интернета за потребе наставних предмета и слободних активности, односно 

изради презентација, семинарских радова и реферата.  

     Указивала сам ученицима на значај редовног читања лектире и задатих тема из предмета 

Српски језик и књижевност. Инсистирала на стварању навика да пажљиво користе и чувају 

библиотечку грађу.      

     У одељењу Г14, као члан Тима за спречавање насиља, кроз емитовање наставном филма „Не 

гази ми снове“, реализована је дебата на тему вршњачко и електронско насиље.   

     У одељењу Г13, путем презентације, одржала сам час о електронском насиљу и међусобној 

толеранцији. Часове сам реализовала по групама. 

     Са колегама и одређеним ученицима, учествовала сам у пројекту „Безбедносна култура у свету 

младих“, подржан од стране Организације за европску безбедност и сарадњу, коју заступа мисија у 

Србији, а који је организовала и реализовала Асоцијација Дуга и Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања. Едукација је реализована кроз онлајн обуку  током школске године. 

Завршне активности овог пројекта реализоване су 9 фебруара када су ученици едукатори: Милица 

Денчић Г12 и Младен Будимиров Г14 одржали су две радионице, две сесије у трајању од по 45, 

ученицима првог разреда, по четири представника свих одељења, укупно 16 ученика. Ученици 

едукатори Катарина Исаиловић Г23 и Енис Бибић Г32 су 10. фебруара одржали две радионице, две 

сесије од по 45 минута ученицима трећег разреда, по четири ученика из сваког одељења, укупно 

16 ученика. Радионице су реализоване уз моју менторску помоћ, као и помоћ мојих колега. 
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    Вршњачку едукацију, на тему „Електронско насиље“ ученица Милица Денчић Г12, реализовала 

је ученицима првог разреда 4. и 5. марта. Едукација је реализована у библиотеци школе, по 

групама уз мере заштите. 

     Са ученицима из одељења Г12 Ема Наловић, Радоје Недић и Никола Павловић, презентацијом 

смо реализовали дебату на тему вршњачког насиља ученицима овог одељења 9. маја.     

      

     Чланови Ученичког парламента имали су моју подршку у реализацији свих активности у школи 

и ван ње, као и подршка ученицима члановима компаније ХОУП. 

     Учешћа у хуманитарним акцијама нису изостала. Акција „Чеп за хендикеп“ је константна где се 

укључио велики број ученика и запослених. 

     Подршка ученицима у одабиру факултета, информисање о даљем школовању, указивање о 

значају даљег школовања, била је моја значајна активност, посебно код ученика четвртог разреда. 

     На основу плана и програма школе, ученицима четвртог разреда, одржала сам 2 часа предавања 

из Националне безбедности и 2 часа преко гугл учионице, због онлајн наставе. Обрађене су тема 

према програму Министарства одбране Републике Србије. 
 

Област рада Рад са родитељима, односно старатељима 
 

     Информисала сам родитеље и старатеље, преко одељењских старешина и руководиоца 

разредних већа, о могућој набавци уџбеника у школској библиотеци. Интересовање родитеља за 

куповину и продају уџбеника и школског прибора на „Базару књига“, у школској библиотеци, 

било је изузетно велико. 

     Родитељи, односно старатељи, су обавештени да је библиотека увек отворена за родитеље у 

циљу пружања информација о коришћењу књига у библиотеци.  

     На основу закључка са састанка Тима за каријерно вођење и саветовање ученика, одређено је 

место-полица са корисним насловима за родитеље. 

     Родитељи односно старатељи имали су могућност да се у школској библиотеци информишу о 

даљем школовању своје деце. 
 

Област рада Рад са директором и стручним сарадницима 
 

     Сарадња са директором школе одвијала се превасходно на радним састанцима, који су се 

одржавали редовно, сваког понедељка. На истим, директора сам редовно обавештавала о 

планираним и реализованим активностима. По одлуци директора школе, као члан комисије за 

преглед педагошке документације, у сарадњи са педагогом школе, редовно сам обављала преглед 

матичних књига и записника о обављеним испитима. Сва запажања о обављеним прегледима 

редовно сам евидентирала. 

     Сарадња са педагогом школе на реализацији закључака са састанака Тима за развојно 

планирање и Тима за изаду школског програма и Тима за за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања. 
 

Област рада Рад у стручним органима и тимовима 
 

     Као члан Тима за развојно планирање, активно сам учествовала и реализовала све постављене 

задатке. Све активности наведене су у извештају Тима за развојно планирање. 

     Учествовала сам у раду тима за израду Школског програма. 

     Активно сам учествовала у раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, посебно на плану превенције. 

     Као члан Наставничког већа, водила сам записнике на свим седницама Наставничког већа. 

     Учествовала сам у раду Педагошког колегијума школе. 
 

Област рада Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 
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     Као члан Друштва библиотекара Србије редовно сам се информисала о свим актуелностима. 

Присуствовала и активно учествовала на састанцима Актива библиотекара средњих школа на 

Звездари. Најчешће теме нашег рад су биле начин остваривања плана и програма, набавка 

литературе, начин остваривања стручног усавршавања и израда Потфолија. Остварена је 

непрекидна сарадња са сручним сарадницима, библиотекарима школа, посебно на Звездари, путем 

мејла или путем телефона. Остварена је сарадња са Градском библиотеком ради стручног 

информисања, посебно током увођења МБС базе .  
 

Област рада Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
 

     Константно сам водила документацију и евиденцију коришћења литературе по Стручним 

вечима за област предмета и водила месечну документацију. Пратила и евидентирала коришћење 

литературе у школској библиотеци, посебно за ученике. Водила документацију о раду школске 

библотеке, књигу инвентара и базу „Библиотека“. У току школске године похађала сам семинар 

који је школа организовала: Гуглов пакет за комуникацију и сарадњу у школи,  Онлајн обука 

„Обука за запослене – породично насиље“, онлајн семинар у организацији Министарства просвете 

„Дигитална учионица“. 

   

     У школској 2020/2021 години,                                         Јасна Плавшић, библиотекар школе 

      
 

18.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И 

ВЕЖБИ У БЛОКУ 
 

Рад организатора практичне наставе за школску 2020/2021. годину одвијаo  у складу са 

Глобалним планом, који је саставни део Годишњег плана рада школе. Предвиђено је да 

координатор врши следеће послове: 

- Организује извођење практичне наставе према плану и програму 

- Упућује ученике у предузећа и грађевинске организације ради обављања практичне наставе 

и сагледава услове у којима се настава одвија 

- Прати одвијање практичне наставе 

- Израђује распоред часова практичне наставе 

- Успоставља и одржава сарадњу са предузећима 

- Обавља и друге послове одређене Законом, Статутом, општим актима и по налогу 

директора 

Правилником о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за стицање 

образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 

геодезија и грађевинарство ("Просветни гласник" бр. 5/13 од 20.05.2013.) предвиђена је практична 

настава за ученике четврте године која се остварује на крају школске године у трајању од 60 

часова у блоку. Према Правилнику, настава се остварује тако што се ученици упућују на 

самостално прибављање података за израду одређених делова грађевинског пројекта кроз посете 

предузећима, пројектним бироима, градилиштима и произвођачима грађевинског материјала. Рад 

у блоку обухвата израду скица и цртежа одређеног грађевинског пројекта или дела пројекта, као и 

израду одговарајућих грађевинских подлога. 

Послове организатора практичне наставе до 16. марта 2021. године обављала је колегиница 

Мирјана Шиљић после чијег пензионисања је наставила Мирјана Марковић Јевтић, аутор овог 

извештаја. 

Већ од средине марта и током априла 2021. године обављене су посете потенцијалним 

градилиштима ради одабира оних која одговарају потребама практичне наставе. Успостављани су 
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контакти са нама већ добро познатим фирмама и склапани уговори о сарадњи по питању 

обављања практичне наставе. 

 

С обзиром на значајан број ученика и расположиво време ограничено поправним, разредним 

и матурским испитима Школа је организовала посете градилиштима како би пажњу ученика 

усмерила у правцу који је омогућио ефикасније прикупљање података за израду дневника праксе. 

Списак градилишта која је школа обезбедила за обављање праксе, имена руководилаца 

градилишта, контакт телефони и времена посета дати су табеларно: 

 

 

 

 

 
ФИРМА 

 

 
ЛОКАЦИЈЕ 

ГРАДИЛИШТА 

 
РУКОВОДИЛАЦ  

ГРАДИЛИШТА 

 

 
ТЕЛЕФОН 

 
ВРЕМЕ 

ПОСЕТЕ 

„Novkol“ d.o.o. 
Милутина 

Миланковића 
Драган Ђорђевић 063/359248 9.00-11.00 

„Ras inzenjering niskogradnja 

d.o.o.“ 
Саве Машковића Иван Тарлановић 063/8654375 8:30-10.30 

„EX-ING B&P“ Вождове капије 
Мирослав 

Недељковић 
064/8527935 

11:00-

13:00  

As commerce stan 
Војвођанска, Рома 

боје 
Воја 

 
11.00-13.00 

Институт за путеве Пеке Дапчевића 45 Милорад Смиљанић 062/8010931 
 
11.00-13.00 

Boskovic ADS D.O.O. Грге Андријановића Ненад Новковић 064/1578045 11.00-13.00 

 

ПРОГРАМ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

Програмом је предвиђено да ученици буду ангажовани десет радних дана и то: 

ПРВИ ДАН: 

 Информисање о програму, циљевима и задацима         

 практичне наставе. 

 Информисање о потребном прибору и начину вођења                

 дневника. 

 Информисање о локацијама на којима се налазе   

 градилишта. 

 Информисање о понашању и питањима безбедности на  

 градилишту. 

 Подела одељења на групе. 

 Информисање о сатници и распореду посета. 

 Информисање о начину оцењивања. 

ОД  ДРУГОГ ДО СЕДМОГ ДАНА: посете градилиштима према распореду 

ОСМИ и ДЕВЕТИ ДАН:  Израда дневника у школи уз консултације са професорима . 
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ДЕСЕТИ  ДАН:  Дефинисање оцена. 

ЦИЉЕВИ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

Циљ практичне наставе је да ученик на лицу места, у пракси, сагледа применљивост и значај теоријских 

знања и вештина усвојених током школовања. 

Изградња објекта је дуготрајан процес који захтева стални надзор, усмеравање и управљање да би основни 

критеријуми успешности грађевинске производње били задовољени. 

Упознати ученике са три основна критеријума успешности грађевинске производње: поштовање рокова, 

контрола трошкова и постизање квалитета. 

Указати ученицима на опасности које носи рад на градилишту, на неопходност поштовања правила о 

понашању и примени заштитне опреме. 

ЗАДАЦИ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

Током обављања практичне наставе ученици ће водити дневник праксе у који ће уносити:  

Датум, време и временске услове током посете градилишту. 

Адресу градилишта. 

Податке о објекту као што су површина, намена, спратност, начин фундирања, конструктивни систем, 

почетак градње, планирани завршетак градње, инвестициону вредност. 

Технички опис везан за начин извођења позиција на које ће ученицима бити скретана пажња на 

градилишту. 

Скице позиција ( у одговарајућој размери ) на које ће ученицима бити скренута пажња на градилишту. 

САДРЖАЈ  ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021 

Практична настава- Институт за путеве, Беогрaд, Пеке Дапчевића 45 

Одвија се у две лабораторије Института: 

 - Лабораторији за бетон и везива 

 - Лабораторији за асфалт, битумен и хидроизолацију 

1. Лабораторија за бетон и везива 

 Ученици учествују у извођењу низа опита: 

   - испитивање чврстоће на савијање бетонских ивичњака 

   - испитивање чврстоће на притисак бетонских коцки 

   - испитивање компактности свежег бетона 

 Такође, учествују у изради пробних бетонских елемената на којима ће се  касније  вршити опити. 

2. Лабораторија за асфалт, битумен и хидроизолацију 

 Ученици учествују у извођењу низа опита: 

   - одређивање течења и стабилности асфалта  

   - опит пенетрације код битумена 

   - испитивање дуктилности битумена 

Ученици за време опита воде записнике и на основу добијених вредности рачунају тражене параметре. 

Опис и ток опита као и записници део су садржаја дневника практичне наставе.     



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину                                                                        

 

198 
 

Предметни наставник: 

             Тања Јоцић Стаматовић 

Практична настава - Борска петља-погон Ласта 

Ученици прате радове и добијају стручна објашњења о извођењу радова на изградњи саобраћајне везе 

Борска петља-погон Ласта, као део СМТ-а (Спољне магистралне тангенте). 

Радови се изводе у три фазе. Тренутно се раде 2. и 3.фаза радова на извођењу инсталација водовода, 

канализацеије, каблова, уличне расвете(стубови за ношење контактне мреже тролејбуса)…  

На делу улице Саве Машковића се изводе припремни радови за две саобраћајне траке, у улици Црнотравска 

је изведен БНС и ради се на тротоарима, полагању ивичњака и припреми за израду слоја од ливебог бетона. 

Кружни ток је делимично урађен и каналисан је привременим оградама. 

У Пауновој улици се ради на инсталацијама водовода и канализације, док на делу Црнотравске улице се тек 

радови на уклањању стабала и жбуња, односно припремни радови, пре  радова на ископу . 

Ученици могу да виде и механизацију за извођење наведених радова. 

 
Ученици за време посете  воде записнике и на основу пројектне документације коју је техничко особље 

ставило на увид наставницима, треба да нацртају детаље оивичавања коловоза са детаљима коловозне 

конструкције. 

Предметни наставник: 

             Славица Везмар 

Стамбено - пословни објекат, ул. Војвођанска, Нови Београд, спратности 

По+Пр+3+Пс  бруто пвршина=2746,43m2  

Извођач: As Commerce Stan д.о.о. 

Тренутно се на објекту изводе: 

 

 
 Изолатерски радови: израда хидроизолације зидова укопаног дела објекта од коте темељне 

плоче до приземља, пенетрат системом PENESEAL FH, а на прекидима бетонирања изолација се 

изводи помоћу бубрећих трака PENEBAR SW55 

 Сувомонтажни радови: израда облога зидова као и преградних зидова од гипс картонских 

плоча преко металне потконструкције са термоизолацијом 

 Малтерисање зидова у два слоја продужним малтером 

 Инсталатерски радови: инсталације грејања и електро инсталације 

 Фасадерски радови. израда фасадне термоизоловане облоге, термоизолација од плоча камене 

вуне d=15cm 

Предметни наставник: 

Гордана Марковић 

 

Стамбени објекат са две ламеле, ул. Грге Андријановића део 7,  Крњача 

  

 Машинско малтерисање зидова и инсталатерски радови на главном објекту.  

 Демонтажа оплате темељне плоче помоћног објекта.  

 Израда оплате и арматуре зидова помоћног објекта. 

 
Предметни наставник: 
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Милица Премовић 

Посета градилишту пословног комплекса на Новом Београду, у булевару Милутина 

Миланковића 

Извођач радова је грађевинска фирма "Новкол".  

У току су припремни радови, обезбеђење темељне јаме и околних објеката. 

Заштита ископа који ће бити до коте од -10,00 метара ради се дијафрагмама дубине од 24 метра.  

У току је ископ за дијафрагме грајфером, испуна ископа исплаком, односно поликарбонатима у једном делу 

градилишта, док се у другом полажу арматурни кошеви и бетонирају дијафрагме.  

На већ урађеним дијафрагмама ради се оплата и поставља арматура за наглавну греду ради крутости 

дијафрагми. 

Предметни наставник: 

Љиљана Михајловић 

  

Стамбено - пословни комплекс “Вождове капије”, фаза 4, објекат 5, 

 спратности 2По+Пр+17   

Извођач: “EX-ING B&P” 

У току је фазно извођење радова по спратовима: зидарски радови на последња два спрата и занатски 

радови на осталим спратовима 

Предметни наставник: 

Иван Миљаковић 

 

У складу са распоредом вежби у блоку, уз извесна одступања узрокована неповољном 

епидемиолошком ситуацијом, организовала сам и вежбе у блоку за предмет Технологија 

грађевинских радова трећег разреда за сва четири одељења уз свесрдну помоћ колега: Снежане 

Петровић, Филипа Бркића и Марије Радисављевић.  

Градилишта су одабирана у складу са градивом текућег модула: 

1. Блок – земљани радови – стамбено пословни објекат (ЕКС-ИНГ) на углу Војвођанске и 

Гандијеве – ископ и обезбеђење темељне јаме (израда шипова и механизација за земљане 

радове) 

2. Блок – саобраћајница са инфраструктуром – Црнотравска улица (Рас инжењеринг) – 

земљани радови 

3. Блок – зидарски радови; бетонски, армирачки, оплате – стамбено-пословни објекат 

 (Инград, Јагодина) 

4. Блок – механизација за бетонске радове; бетонирање шипова и наглавица – стамбено пословни 

објекат у Тадије Сондермајера (ЕКС-ИНГ) 

5. Блок – монтажни радови; челична конструкција бензинске пумпе у Пека Дапчевића (Italap) 

 

Београд, 05.07.2021.             Организатор практичне наставе 

                    Мирјана Марковић Јевтић, дипл.инж.грађ. 
 

 

19.  ИЗВЕШТАЈ О ПРОМОЦИЈИ ШКОЛЕ 
У оквиру петог развојног циља дефинисани су следећи задаци кроз које се циљ остварује (Акциони план 2020/2021):  
Промоција школе 
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Маркетинг школе реализован је активностима унутар школе: пригодиним изложба, ученичким радовима , уређењем 

паноа, едукативним радионицама, учествовањем у приредбама школе. 
Маркетинг изван школе остварен је сарадњом са члановима друштвених средина, другим школама и локалним 

заједницама. Посета  тимова за презентацију школе по основним школама је изостала, због пандемије Ковида 19. Због 

наставе на даљину, школа се презентовала путем Сајта и  Фејсбук странице.  
 
 

20.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

у школској 2020-2021. години 
 

Циљ рада Ученичког парламента је подстицање и мотивисање ученика за активно и слободно 

укључивање у рад школе. 
Током ове школске године, због пандемије изазване вирусом COVID 19, укупан образовно васпитни 

рад је реализован по комбинованом моделу, уз два преласка на наставу у потпуности на даљину. Обзиром 

да је школа прешла на јединствен дигитални систем Гугл Сјут, оформљена је Гугл учионица за Ученички 

парламент. На овај начин, рад парламента је унапређен и обезбеђен је континуитет у раду. 
 Ученички парламент је током школске 2020-2021. године,  одржано 5 седница. 
На Конститутивној седници, која је одржана у школи, 08.09.2020. изабрани су председник 

Ученичког парламента – Енис Бибић  Г32, заменик председника парламента – Бора Радовановић  Г44 и 

записничар – Јована Јоксимовић Г41. Чланови парламента у овом мандату су претходно изабрани у својим 

одељењима а седница је одржана у пуном саставу.  
На Првој седници 08.09.2020. која је одржана у школи, усвојен је План рада Ученичког 

парламента. Разматрани су: Извештај о остваривању годишњег плана рада у претходној школској години, 

Извештај о остваривању Развојног плана, Годишњи план рада за 2020-2021., Школски програм, Развојни 

план. Изабрана су два пунолетна ученика, представника за Школски одбор: Јована Јоксимовић  Г41 и Бора 

Радовановић  Г44. Изабрани су представници парламента у Стручне активе и Школске тимове: 
-Стручни актив за развојно планирање: Милош симеоновић  Г42 
-Школски тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: 
1.разр. војин Банић Г1 
2.разр. Злата Каран Г21 
3.разр. Страхиња Граовац Г33 
4.разр. Стефан Ракуљ Г43 
-Школски тим за самовредновање: Милан Рашић  Г42 
-Школски тим за обезбеђивање квалитета и развој школе: Богдан Станковић Г43 

 
На Другој седници, која је одржана у школи, 27.10.2020. разговарало се о активностима Школског 

тима за заштиту ученика. Посебна пажња је посвећена превенцији Дигиталног насиља. Обзиром да се 

настава одвија преко дигиталних алата, комуникација ученика између себе и са наставницима је у далеко 

већој мери у дигиталној форми него уживо, педагог је реализовала едукацију о превенцији дигиталног 

насиља. Изнето је неколико примера наших ученика који се могу подвести под злоупотребу дигиталних 

алата. Вођена је дискусија у којој су парламентарци изнели јасне и правилне ставове о томе шта је насиље, 

шта је дигитално насиље и потреби свих да се увек реагује на насиље. Ипак, сматрају да је највећа улога у 

едукацији и превенцији насиља уопште. 
Ученици су водили дискусију на тему вредновања комбинованог модела наставе у школи. Сматрају 

да је школа осмислила добар модел, да је организација наставе добра, часови се држе по распореду, 

преовладавају часови пеко зум и мит апликација. Ученици истичу да има наставника који постављају 

превише материјала за учење у кратком временском периоду. Закључак је да комбинована настава нема 

квалитет као редовна настава у школи. Ученици сматрају да много боље разумеју и савладавају градиво и 

задатке када је настава у школи, у непосредном контакту са наставницима. 
Ученици су дискутовали и о мерама заштите здравља у школи. Задовољни су како су мере 

организоване, пре свега што се доследно примењују. У школи се осећају безбедно по питању заштите 

здравља. 
Трећа седница је одржана преко зума 18.03.2021. Педагог је организовала гостовање бившег 

ученика Ђорђа Мишине. Он је сада на завршној години студија на ФДУ. Теме на које су ученици 

разговарали са својим „старијим колегом“ су: бити продуктива, активан, организован под условима 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину                                                                        

 

201 
 

смањених активности и контаката;  зашто је корисно читати књижевна дела и зашто је корисно бити 

образован. вођена је садржајна дискусија, остварен је однос повезаности, блискости, искрености.  
На седници је дискутовано о резултатима Анкете за ученике и наставнике, коју је спровео Тим за 

квалитет. Ученици веома подржавају оваква анкетирања. Сматрају да ће се тиме заиста унапредити рад 

наставника. 
У праћењу и вредновању наставе на даљину, ученици износе велико задовољство организацијом. 

Више им одговарају часови преко зум или мит. Поново наглашавају да им највише одговара настава уживо 

у школи. 
На четвртој седници која је одржана у школи, 13.05.2020. тема је била организовање ваннаставних 

активности. Ученици су изразили жељу да се организују спортка такмичења и турнири, као претходних 

година. Директор школе је одговорио да су на снази мере заштите здравља и да у овом тренутку то не би 

било у складу са препорукама Министарства просвете и Кризног штаба. Уколико дође до нових одлука, 

школа ће изаћи у сусрет овим предлозима ученика. 
Педагог школе је ученицима представила платформу Министарства просвете „Чувам те“, која је 

намењена превенцији насиља. Упознала је ученике са богатим и разноврсним садржајем платформу и 

едукацијама које се нуде за ученике, родитеље и наставнике. Упознала је парламент да је у школи 

формиран Вршњачки тим за превенцију, који је већ похађао неке обуке на платформи. Подстакла је 

ученике да се упознају са платформом и укључе у едукације. 
На петој седници која је одржана 09.06.2021. теме су биле праћење комбиноване наставе и анализа 

рада парламента у текућој школској години. Ученици сматрају да је комбинована настава у школи била 

добро организована и да није било значајних проблема у настави. Сматрају да је и организација рада 

парламента била добра, јер се брзо прилагодило новим условима. Педагог је формирала гугл учионицу, 

комуницирала са ученицима и парламент је радио уобичајено. Једина ствар због које жале је што су 

изостале спортске активности и екскурзије ученика, због поштовања мера заштите здравља услед 

епидемије вируса ковид 19. Ученици предлажу да се и на даље настави са овим, комбинованим начином 

рада прламента. Изразили су велику наду да ће се стећи услови за организовање спортских и других 

ваннаставних активности у наредној школској години. 
Значајно је да су се у рад Парламента повремено укључивали и ученици који нису чланови али су 

били заинтересовани или су учесници активности. Након редовних седница предузимале су се активности 

договорене на Парламенту, уз непосредну коориднацију педагога школе. Рад и активности Ученичког 

парламента је пратио и подржао директор школе, који је у више наврата разговарао са парламентарцима. 
Неопходно је и даље  радити на осмишљавању разноврсних садржаја, пре свега едукацији ученика у 

различитим активностима и афирмацији и промоцији школе. На тај начин би доприносили афирмацији 

ученика наше школе и саме школе у локалној и широј друштвеној заједници. 
 

 

 

Београд, 22.06.2021.                                                                     Педагог школе 
                                                                                              Дејана Дајесковић Тимић 

 
 

21.  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА 
 

 

21.1 Извештај о раду секције 

ПУТ У БУДУЋНОСТ 
 

Активност секција ПУТ У БУДУЋНОСТ  је била повремена.  

Ученици нису били заинтересовани за  активности , али  у тренутку када се појавила потреба за сарадњом на 

изради часописа,  колегиница Наташа Живковић  је затражила интересантне чланке  из области путева, железница, 

мостова и уопште изградње грађевинских објеката. Ученици  четвртог разреда Стефана Марковић Г42, Марија Лазић 

Г43, Драган Ничетин Г43 и Тијана Стевић Г33 прихватили су изазов и у сарадњи са својим менторима, Марија Лазић 

и Тијана Стевић са менторком Снежаном Векић а Стефана Марковић и Драган Ничетин са менторком Славицом 

Везмар написали су чланке за часопис „ГРАЂЕВИНАР“ 
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Марија Лазић –Мостови 21.века 

Тијана Стевић – Савски амфитеатар на води 

Стефана Марковић – Велики сибирски пут 

Драган Ничетин – Путеви 21.века 

 
Избор и усаглашавање тема, прикупљање података, провера релевантности података, комуникација  између ученика и 

ментора , одвијала се онлан, углавном разменом мејлова. 

Чланци су уврштени у часопис и можете их прочитати на стр.2 и 3, 24,25,26 и 27. 

 
 

У Београду , 05.07.2021.     Носиоци секције: 

 
           Славица Везмар 

           Снежана Векић 

           Милица Лазаревић 

 

 21.2 Секција „Занимљива нацртна“ 
 

Циљеви секције: 

- проширивање знања из нацртне геометрије 

- употреба нацртне геометрије у грађевини 

- употреба scetch up програма за цртање у нацртној геометрији 

- прављење модела задатака нацртне геометрије применом знања и развијање способности 

мануелног рада 

Активности наставника: 

формирање секције,подршка и усмеравање ученика  у наведеним активностима. 

Секција ("Занимљива нацртна") је осмишљена пре десет година са циљем да заинтересовани 

ученици прошире и продубе знање из геометрије, упознају њену примену у уметности и 

архитектури, унапреде своје опште образовање, науче неки нови програм за цртање, али и да се 

забаве. 

 У септембру,заинтересовани  чланови секције су упознати са планом и програмом секције (као и 

међусобно). Ученици су освежили профил на друштвеној мрежи - „нацртна геометрија“, који је 

отворила прва генерација учесника секције.  

На жалост, интересовање за активности секције није било у овогодишњим условима рада све до 

последњег  тромесечја   када су два ученика израдила моделе задатака из нацртне геометрије 

другог разреда и то :  

1. Пресек геометријског тела зрачном равни 

2. Кровови                        

                                                                                                                                  Задужени наставник 

                                                                                                     Дипл. инг. арх.Снежана Тасић Костић 

 

21.3 Секција „Гитара“ 
Прописаним Наставним планом и програмом за образовни профил Грађевински техничар за 

нискоградњу, односно за образовни профил Грађевински техничар је предвиђено да постоје различити 
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факултативни облици образовно-васпитног рада, а посебно Ставаралачке и слободне активности ученика у 

укупном трајању од 30 до 60 часова годишње. 
 

Секција Гитара је основана са намером да окупи ученике који знају, воле и желе да свирају гитару, и 

да им пружи подршку да што више наступају у Грађевинској техничкој школи „Бранко Жежељ”, али и ван 

школе, ако се за тако нешто укаже прилика. У програму рада ове секције је ове године проширен услов у 

погледу инструмента, тј. циљ је да се у оквиру секције окупе и ученици који владају гитаром или неким 

другим музичким инструментом, а да се оствари заједничко музицирање, у складу са конкретним 

свирачким нивоом.  
 

Проблем формирања ове секције се обично решава трагањем за ученицима пре свега првог разреда 

који имају неко предзнање у вези са неким музичким инструментом. 
 

Ове школске године се образовно-васпитни рад одвијао у посебним условима због пандемије заразне 

болести КОВИД-19, па зато није било могућности да се оствари рад ове секције. 
 

Једина активност у вези са радом секције је остварена кроз учешће руководиоца секције у оквиру 

културне и јавне делатности школе. 
 

У договору са директором школе руководилац секције је снимио извођење једне композиције и тај 

снимак је објављен на сајту школе у оквиру прославе Дана школе (14. март, дан рођења академика Бранка 

Жежеља). 
Ради се о композицији „Последњи тремоло” („Милост за љубав Божју”), чији аутор је парагвајски 

композитор Агустин Бариос Мангоре. Поменуто дело је руководилац секције извео као солиста на гитари, 

процес непосредног аудио-визуелног снимања је обавио директор школе, а добијени снимак је технички 

уредио Синиша Грабовчић, запослен у нашој школи као техничко лице задужено за одржавање рачунара. 
 

Остаје једино нада да ће се у идућој школској години стећи услови за нормалан образовно-васпитни 

рад, јер ће тада постојати услови за рад ове секције. 
 

руководилац секције Гитара 
Александар Расулић 

наставник математике 
 

 

21.4 Секција „АrmCAD“ 

 

Циљ ове секције је упознавање ученика са програмом АrmCAD, који је један од програма који се 

користи у великом броју грађевинских пројектантских предузећа како у нашој држави, тако и у 

окружењу. План рада секције је осмишљен тако да ученици примене и прошире стечена знања из 

струке, што би им свакако било од користи и код наставка школовања, а и у потрази за послом. 

Међутим, нико од ученика није показао интересовање за ову секцију. 

 

Руководилац секције 

Иван Миљаковић 
 

 

21.5  Секција “Поново ради биоскоп” 
 

У току школске 2020/21.године није реализована секција према предвиђеном плану. Због 

епидемиолошке ситуације биоскопи нису радили, а и кад су радили поштовање епидемиолошких 

мера је условљавало специјалан режим посете биоскопским пројекцијама који није био ни 

повољан ни довољно безбедан за ученике. Јасно је да секција оваквог назива мора сачекати боља 

времена, која ће наступити, надамо се, ускоро. 
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Ученици су упућивани да гледају филмове код куће, тзв кућни биоскоп (Талас-према  

истинитом догађају о експерименту  који је за седам дана довео до развоја фашизма у једној 

школи, затим Паклени торањ, класик о пожару у небодеру који наступа због инжењерске грешке, 

итд). 

Такође, ученицима је предложено читање књиге „Филмски клуб“ Дејвида Гилмора, такође 

истинита прича о филмском критичару који са својим  петнаестогодишњим сином три године 

гледа по три филма дневно (чији су наслови и рецензије дати у књизи) чиме замењује синовљево 

формално школовање које је овај напустио.  

Ипак, све то не може бити замена за оно кад почне да „Поново ради биоскоп“      

     

 Јуни, 2021.год.    Тања Јоцић Стаматовић, руководилац Секције  

 

 

21.6  Кошаркашка секција 
 

Чланови кошаркашке секције су одабрани ученици различитих одељења, од првог до четвртог 
разреда. Сви су активно тренирали кошарку у разним клубовима Београда.  

Планирано је 35 часова годишње, који би обухватали: 

-рад на повећању кондиционих способности 

-рад на усавршавању технике 

-рад на тактичким елементима и уигравању екипе 

Требало је остарити и циљ секције, који се огледа у задовољављњу интересовања и потреба 
ученика за стицањем знања и способности у спорту, као и развоју и усавршавању моторичких 
умења, навика и теоријских сазнања. Веома важно је и мотивисати ученике и формирати психо-
социјалне обрасце понашања, у оквиру којих се развијају сараднички односи, негује такмичарски 
дух и осећај припадности тиму, односно својој школи. 

Нажалост, због познате епидемиолошке ситуације, часови секције нису одржани. Родитељи нису 
дали сагласност за рад већини чланова секције, због могућности ширења заразе Корона вирусом. 
Члановима секциције сугерисани су садржаји и видео записи везани за кошарку, од стране 
професорке, носиоца секције. 

Надам се успешном раду Кошаркашке секције у наредној школској години, уколико то 
епидемиолошки услови буду дозвољавали. 

 

                                                                                                   Професор: Снежана Станисављевић 

 

 

21.7 Секција „Мапа“ 
 

Одељења:Г11,Г12,Г13,Г14 

Циљеви секције:ширење постојећих и стицање нових знања из историје, географије,уметности и опште 
културе.Ширење патриотских осећања, упознавање културно-историјских  знаменитости појединих народа.                    
                      Ширење еколошке свести.Међусобна сарадња ученика у реализацији предвиђених активности. 

Активности наставника:формирање секције,подршка и усмеравање ученика                                 у наведеним 
активностима. 

Рад историјско-географске секције ,,Мапа,,2020/2021.одвијао се кроз различите ђачке активности. 
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Предметни наставници заједно са ученицима организовали су 03. јуна посету Народног музеја.Музеј је посетило 15 
ученика првог разреда.Предметни наставник Петар Нешић преузео је улогу водича у музеју и од бројних експоната 
вешто изабрао и ученицима приближио најинтересантније.                                             Ученици су фотографисали 
експонате,заинтересовано пратили излагања и                                                                    постављали питања.Уз поштовање 
свих прописаних мера и пристојно понашање ученици су понели најлепше утиске из овог музеја.На Тргу Републике 
испред споменика Михајлу Обреновићу имали су прилику да чују                                        важне чињенице из живота ове 
знамените историјске личности. 

Ђаци су такође током школске године израђивали тематские карте,паное, своја породична стабала.Историјско-
географске карте приказивале су миграције становништва кроз различите периоде.Доступност видео материјала 
поткрепила је знања о сеобама народа и ширењу колонија-                                  лних царстава.На задате теме из 
географије и историје а и по свом избору ученици су током целе године израђивали презентације остварујући 
корелацију географије,историје,информатике,ликовне културе и бројних стручних 
предмета.                                                                                                                                                                                                              
                              

 

Иако у отежаним условима ученици су активно учествовали у раду секције.                              

                            

Задужени наставници: 

Љиљана Влајковић, наставник географије 

Петар Нешић, наставник историје 
 

 

 

21.8 Секција „СТРИП, ГРАФИКА, МУРАЛ 2020/21'' 

 

ИЗВЕШТАЈ О СЕКЦИЈИ  

Током шк.год. 2020/21 рад секције: Стрип, графика, мурал није могла да буде организована. 

Фестивали чије је посећивање било планирано су отказани, а организовање одласка на терен где 

би се сусретали са муралима није било могуће. Проблем је, свакако, било и то што је предметни 

наставник током целе школске године био на он-лајн моду тако да практично није долазио у 

школу, као чињеница да с обзиром да је повезан само са три групе трећег разреда му није 

омогућила контакт са потребним бројем ученика које би заинтересовао за рад ове секције. 

Велика препрека је је била и физичка повреда наставника (тешки прелом ноге). 

 

Наставник 

Јован Благојевић  
 

21.9  Планинарска секција 
 

Предвиђен план излета aутобусима није могао бити испуњен, због епидемије вируса COVID-19. 

Ученици , чланови секције, нису били заинтересовани да материјал о планинарењу поставим у 

Гугл учоницу, јер су били оптерећени редовном наставом у школи и online. 

Саветовала сам заинтересоване ученике да прате сајтове планинарских друштва и да ту проналазе 

занимљиве излете, које ћемо реализовати када епидемиолошка ситуација буде дозволила.                 

                                             

наставнице:                                                                       

Београд,  09.08.2021.                     Снежана Петровић Кузмић 

Мирјана Марковић Јевтић 
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21.10 Шаховска секција 
 

Шаховска секција у овој школској години 2020/21, шестој од оснивања,  окупила је неколицину 

ученика свих разреда а план рада реализован је у условима комбиноване и онлајн наставе. 

Основни циљ секције – организовање активности ученика у циљу напредовања и стицања 

основних сазнања у овој спортској вештини, није остварен  у потпуности. Због познате ситуације 

око пандемије КОВИД-19, вируса, већина активности није била у реализацији у школи. Секција је 

била у организацији и реализацији кроз онлајн активности, а чланови секције су били активни на 

школском такмичењу у шаху у оквиру манифестације Дани математике током маја месеца. 

 

У другом полугодишту због опште ситуације са корона вирусом, није било школских активности 

ни масовности као ранијих година због, начина реализације редовне наставе и смањених 

могућности за ваннаставне и остале активности. Међутим, неки од ученика, чланова секције 

изразили су жељу да играју шах у компјутерском онлајн програму, односно да учествују у 

решавању шаховских проблема на веб сајту-http://www.serbiachess.net/,  чиме су своја знања из 

шаха активно увежбавали током другог полугодишта.    

  

Очекујемо да и наредне школске године, шах буде саставни део спортских и наставних активности 

у школи јер доприноси развоју логичког мишљења, интелектуалних способности-комбинаторике 

и  концентрације али и стицању позитивних особина личности као што су стрпљење, смиреност, 

промишљеност и аналитичност. 

 

извештај сачинио                                                                                       05.07.2021.г     

Стевановић Ненад,  

руководилац секције 

проф Социологије 
 

. 

23.14  Извештај о раду „Еко -фото” секције у школској 2020/21. години 

 

Циљ ове секције је припремање ученика за укључивање у друштвени и културни живот радне и 

животне средине и развијање свести о значају очувања животне средине.У  План рада секције, 

поред припреме материјала за школску изложбу, укључене су и посете градским изложбама као и 

сарадња са планинарском секцијом и израда фотографија на терену. 

Међутим, ове школске године активности секције нису реализоване због епидемиолошкие 

ситуацје и специфичних мера у школском систему.  

 

Руководилац секције 

Ана Фодора 

 
 

22.  ИЗВЕШТАЈИ О ТАКМИЧЕЊИМА У ЗНАЊУ 

 

22.1 Мај месец математике 

 

Kao и претходних 8 година у периоду од 23. до 31. маја одржана је манифестација „Мај месец 
Математике“. Током две недеље маја, иако притиснути пандемијом вируса Ковид9, ђаци и наставници 
наше школе су кроз такмичењима, радионице и логичке слагалице, али и декупаж, и трибину, у другарској 
и такмичарској  атмосфери, дали свој допринос овој популарној светској манифестацији. Кроз математички 
квиз и  квиз Би-Хе-Фи(биологија хемија физика ), кроз такмичење из математике, слагање танграма и 
рубикове коцке провели смо две недеље развијајући кликере и другарство. Како је због прошлогодишње 
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пандемије, манифестација изостала, ученици су ове године, жељни забаве у условима великог 
пандемијског стреса у великом броју учествовали у скоро свим активностима. 

Током првог дана група ученика се такмичила у решавању математичке загонетке ТАНГРАМ. Победу је 
остваио ученик Александар Првуловић Г32. 

На меморијалном шаховском турниру у коме је учешће узео и професор Ненад Стевановић победио је 
матурант Немања Степановић. На такмичењу у памћењу децимала броја ПИ победио је ученик Огњен 
Рајић, одељење Г34. У наредним данима, ученици су могли да учествују у квизовима МАТЕМАТИКА КАО 
ИГРА, У КВИЗУ БИОЛОГИЈА-ХЕМИЈА-ФИЗИКА, као и у квизу КОМБИНАТОРИКА ЗА МАТУРАНТЕ. Одржано је и 
школско такмичење из математике за ученике СВИХ РАЗРЕДА. У 4. разреду је победио Немања Степановић 
Г42. Уз поштовање свих препорука за безбедан боравак протекло је десетак дана у духу математике. Једног 
од дана одржана је трибина “Отићи или остати ”.  Трибина је  имала два дела. Пробни и припремни,   
одржан у  понедељак 24.5.2021, преко Зума где смо   испробали везеса Шпанијом и договорили оквирни 
сценарио конференције. После успешне пробе, у петак 28.5.2021, od 20 do 21 i 30 преко платформе ZOOM 
одржана је затим трибина!!.  
Гости трибине су били  бивши ђаци грађевинске техничке школе,  дипл. инг. Арх Милан Травар који живи и 
ради у Шпанији, дип. политиколог Павле Ивковић  који је живео на Малти, а сада ради у на РТС-у и наша 
колегиница Снежана Векић која је са породицом живела и радила  у Русији! О вечној теми српских грађана 
и омладине, да ли да оду из земље после средње школе, после факултета, после оснивања породице 
причали су из линог искуства и са лица места.  
Присуствовало 10-так матураната и Ксенија Векић и Жарко Николић будући и садашњи матуранти 13. 
београдске гимназије. Сваки од гостију испричао је како и зашто су пошли у свет, како су се тамо снашли, 
како су живели и радили, зашто су се вратили или се као Милан неће вратити.Занимљиве приче и корисна 
искуства за сваког учесника трибине, од домаћина до најмлађег слушаоца који ће тек идуће године бити 
матурант. Како се у страној земљи тражи посао, шта треба да садржи биографија, преко начина 
конкурисања, до начина рада и услова живота, описао је сваки од 3 госта. Матуранти су постављали 
питања о свему што их интересује,како су тамо нашли посао и шта су радили и раде, зашто су се вратили и 
зашто се неће враћати. Све у свему 2 сата корисног и конструктивног разговора и Миланово обећање да 
матурантима за сваку помоћ око биографије и практичних корака стоји на располагању јер носи лепе 
успомене из шоле иако по сопственим речима није био баш сјајан ђак . За један део трибине постоји и 
аудио запис 

Нова дисциплина - -математичка пантомима, наишла је на сјајан одзив, па ћемо и у будуће трудити да 
поред традиционалних уводимо и нова занимљива такмичења 

 

Табела учесника манифестације “ М3” 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У МАНИФЕСТАЦИЈИ „МАЈ МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ 2021“ 

Ред. 
бр. 

Име и презиме 
ученика 

Одељење Такмичење Радионица Освојено место 

1. Алекса Јованчић Г11 шах  3. место на шаховском 
турниру 

2. Ђорђе Николић Г11 шах   

3. Вукашин 
Игњатовић 

Г11 шах   

4. Александар 
Јаблановић 

Г11 Квиз БФХ   

5. Немања 
Авакумовић 

Г11 Квиз БФХ   



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину                                                                        

 

208 
 

6. Андреј 
Авакумовић 

Г11 Квиз БФХ   

7. Радоје Недић Г12 Квиз БФХ   

8. Стефан Петаковић Г12 Квиз БФХ   

9 Невена 
Филиповић 

Г12 Квиз БФХ   

10 Милица Денчић Г12 Квиз БФХ  1. место у екипном 
такмичењеу квиза БФХ 

11 Слободан 
Маринковић 

Г13 Квиз БФХ  1. место у екипном 
такмичењеу квиза БФХ 

 Катарина Грбић Г13 Декупаж   

 Исидора Јовић Г13 Декупаж   

12 Мирко Илић Г13 Квиз БФХ  1. место у екипном 
такмичењеу квиза БФХ 

13 Невена 
Филиповић 

Г12 шах   

14 Младен 
Будимиров 

Г14 Квиз БФХ   

15 Урош Јањић Г14 Квиз БФХ   

16 Бобан Ђорђевић Г14 Квиз БФХ   

17 Милош Илић Г31 шах   

18 Матија 
Магделинић 

Г31 шах, Научна 
пантомима 

  

19 Зоран Ђурђевић Г31 шах, Танграм   

20 Јован Момић Г31 шах, Танграм, научна 
пантомима 

  

21 Алекса Крунић Г31 шах   

22 Бошко 
Јанићијевић 

Г31    

23 Анастасија 
Андонов 

Г31    

24 Нина Ђуришић Г31    

25 Миљан Дикић Г31    

26 Јелена 
Гвозденовић 

Г31    

27 Јелена Мирковић Г31    
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28 Момчило 
Меловић 

Г32    

29 Кристијан 
Пријовић 

Г32    

30 Александар 
Првуловић 

Г32    

31 Јелена Глигорић Г33    

32 Лука Младеновић Г33    

33 Марјан Пешић Г33    

34 Огњен Рајић Г34    

35 Михајло 
Влајковић 

Г34    

36 Лука Ђуровић Г34    

37 Немања 
Степановић 

Г42 Шах  1. место на шаховском 
турниру 

38 Никола Негић Г42 Шах  1. место на шаховском 
турниру 

39 Адамовић Анђела 
Г41 

Г41   1. место у екипном квизу 
Комбинаторика 

40 Поповић Тамара 
Г41 

Г41   1. место у екипном квизу 
Комбинаторика 

41 Косић Марија Г41 Г41   1. место у екипном квизу 
Комбинаторика 

42 Чепић Филип Г41 Г41    

43 Љепава Деспот 
Г41 

Г41    

44 Средојевић Срђан 
Г41 

Г41    

45 Крстић Лазар Г43 Г43    

46 Ничетин Драган 
Г43 

Г43    

47 Ракуљ  Стефан Г43 Г43    

48 Јовановић Стефан 
Г43 

Г43    

49 Јеремић Алекса 
Г43 

Г43    
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50 Чолић Милош  Г43    

51 Дмитровић 
Катарина  

Г44    

52 Станкић Лазар  Г44    

53 Вујиновић Богдан  Г43    

54 Поповић Игор  Г43    

55. Никола Јелосавац 
жири 

жири    

56. Енис Бибић Жири жири    

57. Бодган Станковић Г43 Шах   

58. Павле ивковић  трибина   

59. Милан Травар  трибина   

60. Немаља 
Степановић 

42 трибина   

61. Давид Пилиповић 42 трибина   

62. Милан Ристић 42 трибина   

63. Милица Лазић 43 трибина   

64. Сања Гавриловић 43 трибина   

65. Никола Негић  42 трибина   

66. Ксенија Векић  трибина   

67. Жарко Николић  трибина   

 

Иако је манифестација традиционална, њена реализација у условима када ђаци и наставници на смену иду 
у школу, захтевала је пажљиво и прецизно планирање, у чему је колегиница Драгана Драгичевић поднела 
највећи терет и без чијег књучног залагања тешко да би организација манифестације била овако успешна.  

 У разноврсним активностима организованим током ових 8 дана учествовао је 64 што садашњих, што 
бивших ђака наше школе. Колега Ненад Стевановић и колегиница Снежана Векић. Као и ранијих година  
манифестација „Мај месец математике“ наишла на сјајан одзив код ученика, па ћемо  наравно наставити са 
њеним организовањем и у будуће! 

 Руководилац већа                                                                         Биљана Николић 

23.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

у школској 2020/2021. години 
 

Школски одбор је конституисан  на основу решења Скупштине града Београда , бр. 112-

419/18-С од 29.06.2018. године. За председника Школског одбора је изабран Борис Бановић, а за 
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заменика председника Мирјана Марковић Јевтић. Школски одбор Грађевинске техничке школе 

"БРАНКО ЖЕЖЕЉ" је почев од формирања  одржао 25. седница, а у школској 2020/2021. години 

8. седница. 

 

Школски одбор чине: 
 

Из реда запослених: 
 

Иван Миљаковић, наставник грађевинске групе предмета, 

Mирјана Марковић Јевтић, наставник грађевинске групе предмета, 

Ивана Мирановић, наставник енглеског језика; 

 

Из реда родитеља: 
 

Mиленко Степановић, техничар друмског саобраћаја, 

        Jелена Јевђић, педијатријска сестра-техничар, 

         Зорица Вулетић, кројач-конфекционар. 

 

Из реда локалне самоуправе: 
 

Борис Бановић, 

Љупче Јанчевски и  

Љубомир Стојановски. 

 

Школски одбор је одлуке у већини случајева доносио  једногласно, а у складу са 

надлежностима предвиђеним чланом 119. Закона о основама система образовања и васпитања (" 

Сл.гласник РС "бр. 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020) и чланом 50. Статута 

Грађевинске техничке школе "БРАНКО ЖЕЖЕЉ". 

 

Школски одбор је у школској 2020/2021. години урадио следеће: 

 

 

1. Верификовани су мандата новим  члановима  школског одбора, Јелени Јевђић и Зорици 

Вулетић на основу решења Скупштине града Београда , 112-349/20-С од 30.07.2020. године; 

2. Усвојен је  записник са 17. редовне седнице Школског одбора; 

3. Разматран је  и усвојен Извештај о успеху и владању ученика на крају школске 2019/2020.     

године; 

4. Разматран је и усвојен Извештај о раду наставничког већа за шк.2019/20.годину ; 

5. Разматран је  и усвојен Извештај о раду директора школе у школској 2019/20. години; 

6. Разматран је  и усвојен Извештај о вредновању и самовредновању за шк.2019/20.годину; 

7. Разматран је  и усвојен Извештај о остваривању Развојног плана за шк.2019/20.годину ; 

8. Разматран је  и усвојен Годишњи извештај о остваривању годишњег плана рада  школе у 

школској 2019/20. години; 

9. Разматран је  и донет  Годишњи план рада школе за школску 2020/21. годину; 

10. Разматран је предлог Савета родитеља о намени коришћења средстава прикупљених од 

родитеља за шк.2020/21.годину; 

11. Донета је Одлука о продужењу Уговора о закупу  фискултурне сале са Oдбојкашким клубом 

" LUCKY STAR," 

  Белопољска бр. 6, Београд  на период од 1 (једне) године, под истим условима под којим је 

закључен Уговор о закупу; 

12. Разматран је  и усвојен Извештај о oстваривању Школског програма за шк.2019/20. годину; 
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13. Разматран је и  усвојен Извештај о стручном усавршавању запослених за школску 2019/20 

годину ; 

14. Донет је План стручног усавршавања запослених за шк.2020/21.године; 

15. Донете су измене плана набавки и финансијског плана за 2020. годину; 

16. За чланове стручног актива за развојно планирање именовани су :  

1. Славица Везмар, председник актива, 

2. Наташа Живковић, наставник српског језика и књижевности, 

3. Тања Вујић, наставник филозофије, 

4. Војислава Ћирић, наставник архитектонске групе предмета, 

5. Саша Радисављевић, наставник физичког васпитања, 

6. Милица Лазаревић, наставник грађевинске групе предмета, 

7. Јасна Плавшић, стручни сарадник - библиотекар, 

 

8.  Љубомир Стојановски,  представник јединице локалне самоуправе 

    

9.  Mилош Симеуновић, ученик одељења 4-2, 

представник Ученичког парламента 

 

                10.  Миленко Степановић,  представник Савета родитеља. 

 

 

 

 За Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања предлаже се 

Борис Бановић. 

 За Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе предлаже се Александар Ђуричић. 

 За Тим за самовредновање предлаже се Љупче Јанчевски. 

 За Тим за управљање пројектима предлаже се Миливоје Армуш. 

 

 

17. Организован је  рад школе  у периоду трајања пандемије. 

18. Дата је сагласност Директору школе, Александру Ракићевићу да може да закључи Уговор о 

извођењу наставе за највише 30 % од пуног радног времена код другог послодавца, приватне 

средње школе "Свети Сава" за школску 2020/21. годину; 

 

 

19. Разматран је  и усвојен Извештај о успеху и владању ученика на крају првог тромесечја  

школске 2020/2021.      
20. Разматран је и донет Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки 

на које се закон не примењује, спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се закон не 

примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци  

21. Донете су Измене и допуне Пословника о раду Школског одбора; 

22. Донете су Измене и допуне Пословника о раду Наставничког већа ; 

23. Донете су Измене и допуне Пословника о раду Савета родитеља; 

24. Донете су Измене и допуне Пословника о раду Ученичког парламента ; 

25. Донете су Измене Плана набавки за 2020.годину-четврте измене 

26. Донете су Измене финансијског плана за 2020. годину-четврте измене  

27. Формирана је комисија за попис и расход за шк.2020/21. у саставу: 

       Чланови пописне комисије су:  

 1.Петар Нешић 

      2.Милица Лазаревић 

      3.Синиша Грабовчић 
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 Чланови комисије за расход су: 

 

1. Драгана Рацић 

2. Марко Бошковић 

      3. Олгица Митровић 

 

 

28. Разматрана је и донета одлука о отпису дуга „КОЛОР ГРАДЊИ, д.о.о“ (школска кантина), 

односно да  се закупцу "Kolor Gradnja" d.о.о, не фактурише закупнина за месеце септембар, 

октобар и новембар због постојеће епидемиолошке ситуације. 

29. Усвојен је записник са 19. редовне седнице Школског одбора; 

30. Донети су план јавних набавки за 2021. годину и финансијски план за 2021. годину; 

31. Дата је сагласност Директору школе, Александру Ракићевићу да може да закључи Уговор о 

извођењу наставе за највише 20 % од пуног радног времена код другог послодавца, приватне 

средње школе "Свети Сава" за школску 2020/21. годину и да закључи Уговор о извођењу наставе 

за највише 10 % од пуног радног времена код другог послодавца, приватне средње школе 

"Михајло Пупин" за школску 2020/21. годину; 

32. Усвојен је записник са 20. онлине седнице Школског одбора; 

33. Разматран је и усвојен Извештај о извршеном попису за 2020.годину;  

34. Разматран је и усвојен Извештај о успеху ученика са првог полугодишта школске 2020/21. 

године; 

35. Разматран је и усвојен Извештај о раду директора школе за прво полугодиште школске 

2020/21. године; 

36. Разматран је и усвојен  Извештај о вредновању и самовредновању за  прво полугодиште 

школске 2020/21. године; 

37.  Разматран је и усвојен  Извештај о остваривању развојног плана за прво полугодиште 

школске 2020/21. године; 

38. Донете су Измене и допуне Годишњег плана рада школе за шк.2020/21. годину; 

39. Донете су Измене Плана јавних набавки за 2021.годину; 

40. Донете су Измене Финансијског плана за 2021.годину; 

41. Разматран је захтев „PRIMA WDG“ d.o.o  за смањење закупнине  у износу од 50 % за 

децембар 2020. године и јануар 2021. године  због ограниченог рада објеката, а због пандемије 

изазване вирусом COVID-19 и одлучено је једногласно да се захтев не прихвати. 

42. Усвојен је записник са 21. онлине седнице Школског одбора; 

43. Разматран је и  усвојен  Финансијски извештаја за 2020.годину; 

44. Донета је одлука о давању у закуп дела школског простора (кантина) на период од 4 године; 

45. Усвојен је записник са 22. онлине седнице Школског одбора; 

46. Донете су Измене и допуне Плана јавних набавки за 2021.годину- друге измене; 

47. Донете су Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину-друге измене; 

48. Усвојен је записник са 23. онлине седнице Школског одбора; 

49. Разматран је и усвојен Извештај о успеху и владању ученика на крају тромесечја другог 

полугодишта школске 2020/2021. године; 

50. Школски одбор је информисан о организацији и реализацији ONLINE наставе и 

организацији рада школе; 
51. Формирана  је комисија за вођење поступка утврђивања престанка потребе за радом 

запослених у следећем саставу: 

 Мирјана Марковић Јевтић, 

 Весна Раџић и 

 Наташа Живковић. 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину                                                                        

 

214 
 

52. Чланови Школског одбора су разматрали захтев „PRIMA WDG“ d.o.o (бр. 60. од 

08.04.2021.године) за смањење закупнине  у износу од 50 % за март 2021. године и  април 2021. 

године због ограниченог рада објеката, а због пандемије изазване вирусом COVID-19.  Чланови 

Школског одбора су једноглано одбили захтев „PRIMA WDG“ d.o.o (бр. 60. од 08.04.2021.године) 

уз образложење да нема правног основа за умањење закупнине; 

53.  Усвојен је записник са 24. онлине седнице Школског одбора; 

54.  Донето је решење о коришћењу другог дела годишњег одмора за 2020. годину за Директора 

школе; 

55. Усвојен је записник са 25. онлине седнице Школског одбора; 

56. Разматран је Записник о редовном инспекцијском надзору, бр. 614-462/2021. од 

06.05.2021.године; 
57. Разматран је Извештај Просветних саветника Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, бр. 611-00-00669/2021-11 од 17.05.2021. године; 

58. Aнализиран је успех ученика на крају наставног дела шк.2020/21.године; 

59. Донете су Измене и допуне Статута школе-треће измене; 

60. Донети су следећи акти: 

1. Пословник о раду Наставничког већа 

2. Пословник о раду Савета родитеља 

3. Пословник о раду Ученичког парламента 

4. Правилник о правима, обавезама и одговорности запослених школе 

61. Донето је решење  о коришћењу првог дела годишњег одмора за 2021. годину за Директора 

школе; 

62. Донете су треће Измене и допуне Плана јавних набавки и Финансијског плана за 2021. 

годину. 

 

Секретар школе: 

Тијана Челић 

 

24.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

 

У  току школске 2020-2021.године, Савет родитеља школе је одржао 6 седница. 

На састанку, одржаном 14.09.2020.год. конституисан је Савет родитеља за   шк.2020-2021. 

годину. За председника је изабран Миленко Степановић, родитељ одељења Г42, а за заменика Ана 

Андровић, родитељ одељења Г34. 

На 1.седници, одржаној 14.09.2020.год. усвојен је План рада Савета родитеља за текућу 

школску годину. Савет родитеља је упознат са Извештајем о реализацији Годишњег плана рада 

школе у 2019-2020.  години.  

Разматран је Извештај о реализацији Развојног плана у 2019-2020. и остваривање Развојног 

плана у 2020-2021. години.   

Разматран је Годишњи план рада школе за школску 2020-2021. годину. Анализиран је успех 

ученика на крају претходне школске године.   

Савет родитеља је донео одлуку о додатном осигурању ученика GENERALI осигурање 

Србија а.д.о.  

Такође, Савет родитеља је донео Одлуку да се на добровољној бази прикупљају средства за 

"Ђачки фонд", и да је намена тих средства  искључиво за награђивање најбољих ученика.  
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Разматран је избор уџбеника, састав Школских тимова и Стручних актива. Савет родитеља 

је изабрао два представника за Општински Савет родитеља. 

Директор школе је упознао родитеље са Комбинованим моделом наставе, који је израђен у 

складу са Стручним упутством Министарства просвете у вези са применом мера заштите здравља 

у условима пандемије изазване вирусом covid 19. 

 2.састанак, је одржан 12.11.2020.  на коме су родитељи разговарали о  успеху и владању 

ученика на крају 1. тромесечја.  Вођена је дискусија о комбинованој настави и подршци 

ученицима у погледу техничке подршке и у погледу подршке у настави. Школа је поделила око 15 

таблет уређаја ученицима и решила питање интернет везе за 4 ученика. У овој школској години 

директор и педагог су започели континуирано праћење наставе на даљину. Настава се одржава 

континуирано, по утврђеном распореду и за ученике који су се у потпуности изјаснили за наставу 

на даљину.  

На 3.састанку, одржаном 26.01.2021.године, Савет је разматрао успех ученика на крају 

првог полугодишта као и праћење комбинованог модела наставе. Директор школе је поднео 

Извештај о свом раду у првом полугодишту школске 2020-2021.године. 

На 4. састанку, одржаном 13.04.2021.године, разматран је успех ученика на крају 

3.тромесечја. Родитељи су информисани о националној платформи за превенцију насиља „Чувам 

те“ и упућени да учествују у едукацијама за родитеље на овој платформи. Дата је анализа праћења 

наставе на даљину. 

На 5. састанку, одржаном 11.06.2021. године, донета је Одлука о награђивању Ученика 

генерације, Нај жежељевца, Нај спортисте и најбољег одељења 4.разреда.  

На 6. састанку, одржаном 22.06.2021. спроведен је избор једног родитеља као представника 

у Школском одбору. Директор школе је информисао Савет родитеља о Записницима редовног 

инспекцијског надзора и  просветних саветника. Финансијска комисија Савета родитеља је 

поднела извештај. родитељи су изразили похвале и задовољство о начину држања наставе, тј. 

часова преко зум или мит апликација. 

На 7.састанку, одржаном 07.07.2021. разматран је успех ученика на крају наставног дела 

школске 2020-2021.године и усвојен Извештај о раду Савета родитеља у школској 2020-2021. 

години. 

Изражено је задовољство у раду Савета родитеља, као и у сарадњи школе са родитељима, 

поготово организацијом рада школе у епидемиолошким условима. Родитељи одељења Г32 и Г34 

су похвалили за изузетан професионални рад, труд, комуникацију са ученицима, следеће 

наставнике: Мају Милатовић, Владимира Николића, Драгану Драгичевић, Снежану Петровић 

Кузмић и своје старешине: Војиславу Ћирић и Мају Милатовић. 

 

Београд, 07.07.2021.                                              Председник Савета родитеља 

                                                                                       Миленко Степановић 

 

25.  ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 
 

 

26. Извештај о реализованим часовима националне одбране одбране  
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     Чланом 79а Закона о војној, радој и материјалној обавези ученици средњих школа су дефинисани као 
категорија грађана која се стицањем практичних знања и вештина кроз систем образовања и васпитања 
обучава за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања.      На основу одлуке 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја да ученици завршних разреда наше школе стекну 
основна знања о систему одбране, да се упознају са својим правима и обавезама, као и да развију свест о 
одбрани земље и значају неговања патриотских осећања.     

   Планираних 11 тема реализовала сам  у 4 часа одељењског стрешине, која су упiсана у Ес дневник сваког 
одељења. Часови су реализовани током 2 часа током првог полугодишта и 2 часа другог полугодишта. 
Преко гугл пакета, учионице „Национална одбрана“ поставила сам сав материјал, да би ученицима био 
доступан,  јер се настава одвијала и на даљину.      

     1. час – Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије; Војна 
обавеза у Републици Србији; Радна и материјална обавеза у Републици Србији;     

      2. час  – Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка 
спремностпредуслов за војни позив;      2 час – Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног 
отпора;  

      3. час Бојни отрови, биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита;  

      4. час Средства за личну и колективну заштиту 

 
                                                                                          Јасна Плавшић, проф. националне одбране 

 


