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 На основу члана 119. став 1. тачка 2.  Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Службени гласник Републике Србије" бр. 88/2017), и члана 60. Статута 

Техничке школе,  Школски одбор Техничке школе из Зајечара, на седници одржаној 

27.02.2018. године, усвојио je 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. г.  

 

 

 

 

 Годишњи плана рада школе донешен је на седници Школског одбора 13. 

септембра 2017. године. 

 

 Школска година почела је 01. септембра 2017. године. 

 Настава је заступљена стручним кадром. 

 На почетку школске 2017/2018. године уписано је 713 ученика у оквиру 27 

одељења (три подручја рада и седам образовних профила).  

 

Разред 

Уписано 
Напустило 

школовање у току 
школске године 

Број ученика на 
крају  I полугођа 

на почетку 
школске године 

током 
школске 
године 

I 198 5 27 176 

II 183  4 179 

III 189  3 186 

IV 143   143 

Укупно 713 5 34 684 

  

  

 У току школске гоине планирано је и реализовано 185 наставни дана и два 

радна, ненаставна дан. 

 Родитељски састанци и отворена врата за родитеље одржани су према унапред 

утврђеном распореду. 

 
Репу б лика  Срб ија  

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Број:  02 /611-1139  

Датум: 30.09.2018. 

З а ј е ч а р  



   2 

Успех ученика на крају школске године: 
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 %  %  %  %  %  % 

I 198 176 34 19,32 66 37,50 70 39,77 3 1,70 173 98,37 3 1,70 3,59 

II 183 179 44 24,58 57 31,84 67 37,43 10 5,59 178 99,44 1 0,56 3,57 

III 189 186 55 29,57 46 24,73 69 37,10 10 5,38 180 96,77 4 2,15 3,66 

IV 143 143 52 36,36 31 21,68 44 30,77 14 9,79 141 98,60 1 0,70 3,69 

 713 684 185 27,05 200 29,24 250 36,5 37 5,41 672 98,25 9 1,32 3,76 

 

 

Ваннаставне активности, односно допунскa и додатнa настава, секције и 

слободне активности реализоване су у већој мери према усвојеним плановима на 

почетку школске године. 

  
 редовна настава додатна настава допунска настава секције 

 %  %  %  % 

планирано 43973 
100 

1656 
109,42 

583 
114,58 

1067 
104,12 

реализовано 43973 1812 668 1111 

 
 припремна настава 

изборни предмет 
грађанско васп. верска настава 

 %  %  % 

планирано 620 
96,13 

планирано 830 
100 

491 
100 

реализовано 596 реализовано 830 491 

 

 Наставничко веће, Савет родитељ,  Одељењска већа, Стручна већа, Стручни 

тимови,  Педагошки колегијум су реализовали своје планове који су усвојени на 

почетку школске године и о чему су подносили своје извештаје који су дати у прилог 

овог извештаја. 

 

 Праћење образовно -  васпитног рада било је спроведено унутар школе од стране 

директора, помоћника директора, Тима за самовредновање и психолога и то посетом 

часова, прегледом дневника рада, као и прегледом припрема наставника за час.  

 

 У току првог полугођа екипа школе је учествовала на такмичењу „Пословни 

изазов“ у Лесковцу и општинском такмичењу из математике. 

Три рада наших ученика уврштено је у Зборник радова 10. конференције студентских 

радова (EEESTEC – 10th International Students’ Projects Conference) од којих је један 

освојио друго место. 

 На Националном такмичењу „пословни изазов“ Невена Миленковић остварила 

је пласман на „Пословном изазову западног Балкана“ који је одржан у Сарајеву. 

 Петар Лекић-Рајковић остварио је пласман на Међународно финале такмичења 

из енглеског језика ХИППО које је одржан о Италији. 



   3 

Екипа школе учествовала је на ФЛЛ такмичењу које је одржано у Београду и 

освојила је трећу награду и пласман на финале Адриа регије које је одржано у 

Словенији. 

 На Регионалном такмичењу у програмирању робота екипе наше школе освојиле 

су прво и друго место. На Републичком такмичењу из програмирања робота екипа 

наше школе освојила је треће место. 

У сарадњи са Достигнућима младих у Србији у школи је реализован 

акредитовани програм стручног усавршавања наставника. Поред пет представника из 

наше школе програму су присуствовали и наставници основних и средњих школа са 

подручја ШУ Зајечар. 

Након завршене обуке за наставнике и ученике 27. фебруара одржано је 

такмичење «Пословни изазов Тимочке Крајине», на такмичењу су учествовали ученици 

из Гимназије Зајечар, Теничке школе Зајечар, Медицинске школе, Техничке школе 

Књажевац, Књажевачке Гимназије и СШ „Бранислав Нушић“ из Сокобање. 

 

Наша школа била је и домаћин такмичења „Галаксија КУП 2018“ на коме је било 

пријављено 16 радова у званичном делу и десетак радова у ревијалном делу. 

 

Два члана Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

присустовало је једнодневном акредитованом семинару који је био посвећен 

превенцији насиља у образовно-васпитним установама.  

  

 Поједини наставницу су сами финансирали одлазак на одређене акредитоване 

програме стручног усавршавања. 

  

Број наставник који 

су похађали обуке 
Сати ван установе 

Сати стручног 

усавршавања у 

установи 

Укупно сати 

стручног 

усавршавања 

75 643 1691 2334 

  

 Група ученика је посетила Фестивалу науке у Београду и Нишу. 

 

 Школа је учествовала на Фестивалу науке који су организован у  ОШ „Десанка 

Максимовић“ и у Неготину. 

  

У току школске године представници Факултета за менаџмент у Зајечару, 

Машинског факултета из Ниша,  Метрополитен универзитета из Ниша, Високе школе 

струковних студија у Нишу одржали су промоције својих установа заинтересованим 

ученицима завршних разреда. Ученици завршних разреда у оквиру блок наставе 

обишли су производне погоне на територији града.  

  

 Школа је активно сарађивала и са организацијама и установама из Града 

Зајечара па је тако у сарадњи са Црвеним крстом и Службом за трансфузију крви Дома 

здравља у Зајечару организована акција добровољног давања крви. У сарадњи са 

Позориштем Тимочке крајине "Зоран Радмиловић" ученицима је било омогућено да 

бесплатно или по повлашћеној цени улазница прате представе ове куће.  

  

 Одржан је одељењски турнир у малом фудбалу и баскету ученици су 

учествовали на Јесењем кросу РТС-а и школске екипе су учествовале на такмичењима у 

организацији Спортског савеза Зајечар. 
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Поводом Савиндана одржан је 11. Светосавски турнир у шаху за ученике 

среднјих школа. 

 

Ђачки парламент организовао је размену уџбеника. Предавањем ученика под 

називом „Научници са наших простора“ о нашим познатим научницима обележен је 

Светски дан науке.  

 

Активисти ЈАЗАС – Зајечар одржали су серију вршњачких предавања на тему 

АИДС-а. Активисти ТОЦ-а ученицима првог разреда су одржали предавања на тему 

електронског насиља. Предавање о електронском насиљу одржано је и за чланове 

Савета родитеља 

 
Извештај разматран на седници Наставничког већа 30.08.2018. 
Извештај разматран на седници Савета родитеља 12.09.2018. 
Извештај је разматран и  усвојен од стране Школског одбора 13.09.2018.  број одлуке 02/611-
1257 
 

 

 Директор школе 

 Горан Станковић 

 ________________________________ 



 

ПРИЛОЗИ УЗ ИЗВЕШТАЈ 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
ШКОЛСКЕ 2017/18. године 
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И З В Е Ш Т А Ј  
О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

за период 01.09.2017. –  12.02.2018. 
 
 У овом периоду реализоване су активности које се односе на: планирање, програмирање, 
организовање и праћење васпитно - образовног рада, саветодавни рад са наставницима, ученицима, 
родитељима; педагошко - инструктивни рад са наставницима; рад у стручним активима, стручним 
органима школе, аналитички рад, раду на пројектима, сарадњу са социјалним партнерима и локалном 
заједницом. 
 Рад директора се одвијао према плану и програму рада који је део Годишњег плана рада 
школе. 
  
ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

 Учествовао сам у изради Годишњег плана рада а школску 2017/18. г. 
 Редовно сам пратио реализацију ГПР Школе и редовно на дневном, недељном и месечном 

нивоу планирао образовно-васпитни рад. 
 Заједно са Јасмином Лилић (помоћником директора) извршио сам контролу вођења 

педагошке документације и организовао отклањање уочених недостатака. 
 Обишао сам према плану одређени број часова наставе 
 Израдио сам Предлог плана уписа за школску 2018/19. г. 
 Донео сам акт о систематизацији радних места за школску 2017/18. годину. 
 Учествовао у изради Финансијског плана школе за 2018. годину 
 Учествовао у изради Школског програма  2018 - 2022 година 

 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ  

 Организовао сам полагање испита  у новембарском и фебруарском испитном року за 
ванредне ученике. 

 Утврдио листу потреба за наставним кадром и извршио агажовање по хитности поступка до 
расписивања конкурса за наставника практичне наставе, музичког васпитања, машинске и 
електрогрупе предмета. 

 Организовао сам посету Фестивалу науке у Београду. 
САВЕТОДАВНИ РАД И САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА, РАЗРЕДНИМ СТАРЕШИНАМА, 
УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 

 Пружена је помоћ наставницима  у припремању и планирању наставног процеса. 
 На предлог разредних старешина обавио сам десет разговора са ученицима сви разговори су 

били у вези редовног похађања наставе. 
 На предлог разредних старешина обавио сам двадесет разговора са родитељима ученика сви 

разговори су били у вези редовног похађања наставе. 
 Обавио сам разговор са два наставника у вези оцењивања ученика присуствовао сам 

састанку Стручног већа страних језика на тему оцењивање ученика. 
 Одржао сам стручно предавање наставницима у вези измена законских аката и оцењивања 

ученика. 
 
АНАЛИТИЧКИ РАД 

 Извршио анализу успеха и реализације наставе на крају првог тромесечја и првог полугођа. 
 Наставио рад на модификацији и побољшању Школске базе података и програма за 

евиденцију стручног усавршавања.  
 
САРАДЊА СА СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА 

 У току новембра месеца заједно са Миодрагом Арсићем, организатором практичне наставе, 
обишао сам привредне субјекте код којих ученици обављају практичну и блок наставу. 

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ, ШУ И МПНТР 
 Редовно сам био у контакту са помоћником Градоначеника Миланом Станковићем, Драганом 

Аранђеловићем и руководиоцем ШУ, 
 Присуствовао сам састанцима које је организовао руководилац ШУ у Зајечару, 
 Присуствовао сам конститутивној седници Градског савета родитеља. 

 
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

 Заказао сам и учествовао сам у раду седница Наставничког већа школе (одржано укупно 7 
седница), Педагошког колегијума (одржано укупно 4 седнице), Школског одбора (одржана 2 
састанка) и био сам присутан и на састанцима Савета родитеља (одржано три састанка). 

 17. и 18.11.2017. г. заједно са Радетом Радицовићем присуствовао сам седници Скупштине 
Заједнице машинских школа Србије,  
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 06.12.2017. г. присуствовао сам 14. седници Извршног одбора Заједнице електротехничких 
школа Србије која је одржана у Београду, 

 Учествовао сам у раду Актива директора средњих школа. 
 
РАД НА ПРОЈЕКТИМА 

 Учествовао сам у реализацији пројекта „Галаксија куп“ 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 

 Редовни и уобичајени послови су спроведени кроз службене преписке, дописе, захтеве и 
молбе, издавање нових решења о 40-часовној радној недељи и распоређивању, именовању 
комисија, склапање уговора, исплате по рачунима, набавке, конкурсе за пријем у радни однос, 
наплате осигурања  и сл. 

 Учествовао у изради диплома и сведочанстава за ванредне и редовне ученике. 
 
ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 Редовне активности се односе на исплате зарада, набавке опреме и потрошног материјала, 
плаћање рачуна, контролу података за Трезор и слично. 

 Пратио сам реализацију Финансијског плана. 
 Преглед реализације финансисјког плана за 2017. годину, Преглед остварених сопствених 

прихода и прихода од донација дати су као посебани прилози овог извештаја 
 
ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА  

 У сарадњи са Тимом за стручно усавршавање пратио сам реализацију стручног усавршавања, 
 наставио сам са усавршавањем базе за праћење и евидентирање стручног усавршавања. 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И ВРШЕЊЕ ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ УВИДА  И ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

 У сарадњи са помоћником директора и психологом школе направљен је план обиласка 
наставе за сваки месец посебно 

 у периоду септембар - јануар  обишао сам 16 часова наставе 
  току септембра и фебруара извршио сам контролу вођења педагошке документације 

наставника 
УЧЕШЋE У  САМОВРЕДНОВАЊУ И СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ 

 Учествовао сам у избору области за самовредновање школске 2017/18. г. 
 Пружио сам помоћ у припреми елктронских анкета за наставнике и ученике и њиховој обради. 

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 
 Редовно се врши контрола свих објеката у школи, наставних средстава, справа у 

фискултурној сали да не би дошло до повређивања ученика 
 Направљен је распоред дежурства наставника 
 Извршена је редовна контрола противпожарних апарата у школи 
 Јавном предузећу Хигијена послат је допис у вези проблема са псима луталицама у школском 

дворишту. 
 У току септембра и октобра је реализован пројекат којим је унапређен систем видео надзора у 

школи тако да је сада простор школе покривен са 20 камера. 
 5.12.2017. г. присуствовао сам састанку са начелницом ПУ Зајечар који је за тему имао 

унапређење безбедности учениа у средњим школама 
 На одељењским заједницама ученици су упознати са поступком у случају да су жртве или 

сведоци насиља 
 Школски полицајац је присутан у школском дворишту 
 организовао сам одлазак два члана ТЗУНЗ на акредитовани семинар под називом 

„Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно васпитним 
установама“, семинар је одржан 2.12.2017. г. 

 организовао сам одлазак четри члана ТЗУНЗ на стручни предавању  под називом 
„Психофизичка акција - правна реакција у конфликтима“, предавање је одржано 4.12.2017. г. 

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ПОВРЕДЕ ЗАБРАНА ИЗ ЧЛАНА 110. ДО ЧЛАНА 113. ЗОСОВ 
 Није било случајева повреда забрана из члана 110. – 113. ЗОСОВ 

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ РАДИ ИЗВРШЕЊА НАЛОГА ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА (ГРАДСКОГ И 
РЕПУБЛИЧКОГ) 

 Није било редовног или ванредног инспекцијског надзора. 
УНОС И ОДРЖАВАЊЕ АЖУРНОСТИ БАЗЕ ПОДАТАКА О УСТАНОВИ У ОКВИРУ ЈИСП 

 Организовао сам благовремени унос података и ЈИСП 
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ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ 
 Због неоправданог изостајања са наставе за шест ученика спроведен је васпитно-

дисциплински поступак и изречена је васпитно-дисциплинска мера укор директор. 
  Одобрио сам захтев Љиљани Стојановић, наставници математике,  за одлазак у пензију. 
 Одобрио сам захтев за допуну норме радницима са Листе технолошких вишкова Живке 

Миленовић, Слободанке Станковић-Петровић и Љидије Станојевић. 
 Позитивно сам решио 10 молби за упис у први разред на основу преласка из других школа. 

ОБАВЕШТАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА О СВИМ ПИТАЊИМА ОД ИНТЕРЕСА 
ЗА РАД УСТАНОВЕ 

 Ученике сам путем књиге обавештења, Фејсбук странице и школског сајта редовно 
обавештавао о битним дешавањима у школи, 

 Наставници су редовно на седницама НВ обавештавани о битним дешавањима у школи, 
 Чланове ШО сам на седницама редовно извештавао о свим питањима од интереса за рад 

установе 
 Родитеље сам преко представника у СР извештавао о свим питањима од интереса за рад 

установе 
 
ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 Наставио сам унапређење и редовно ажурирању школског веб сајта и Фејсбук страници 
школе, 

 Редовно сам се одазивао на позиве локалних медија и организовао гостовања ученика и 
наставника. 

 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ  

 Организовао сам састанак представника средњих електротехничких школа које су биле 
заинтересоване за учешће у изради правилника Галаксија куп. Састанку су били присутни 
представници Техничке школе у Пироту, Техничке школе у Аранђеловцу и Електротехничке 
школе Никола Тесла у Београду 

 Присуствовао сам Обуци директора за полагање лиценце која је одржана 29.-30.11.2017, 
 Присуствовао сам акредитованом семинару у трајању од 24 сата под називом „Достигнућа 

младих у србији ДМУС“ који је одржан 26-28.10.2017.г. 
 Учествовао сам у реализацији Зимске школе програмирања робота за ученике основних 

школа која је реализована за време зимског распуста 
 
Извештај разматран на седници Наставничког већа 21.02.2018. 
Извештај разматран на седници Савета родитеља 31.01.2018. 
Извештај је усвојен од стране Школског одбора 27.02.2018. 

 
Директор школе 

Горан Станковић 
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И З В Е Ш Т А Ј  
О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

за период 13.2.2018. –  31.08.2018. 
 
 У овом периоду реализоване су активности које се односе на: планирање, програмирање, 
организовање и праћење васпитно - образовног рада, саветодавни рад са наставницима, ученицима, 
родитељима; педагошко - инструктивни рад са наставницима; рад у стручним активима, стручним 
органима школе, аналитички рад, раду на пројектима, сарадњу са социјалним партнерима и локалном 
заједницом. 
 Рад директора се одвијао према плану и програму рада који је део Годишњег плана рада 
школе. 
  
ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

 Учествовао сам у изради извештаја о реализацији Годишњег плана рада а школску 2017/18. г. 
 Редовно сам пратио реализацију ГПР Школе и редовно на дневном, недељном и месечном 

нивоу планирао образовно-васпитни рад. 
 Заједно са Јасмином Лилић (помоћником директора) извршио сам контролу вођења 

педагошке документације и организовао отклањање уочених недостатака. 
 Обишао сам према плану одређени број часова наставе 
 Израдио сам Предлог плана уписа за школску 2018/19. г. 
 Донео сам акт о систематизацији радних места за школску 2017/18. годину. 
 Учествовао у изради Финансијског плана школе за 2019. годину 
 Учествовао у изради  допуне Школског програма  2018 - 2022 године 
 Учествовао сам у изради Годишњег плана рада а школску 2018/19. г. 

 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ  

 Организовао сам полагање испита  у новембарском и фебруарском испитном року за 
ванредне ученике. 

 Утврдио листу потреба за наставним кадром и извршио агажовање по хитности поступка до 
расписивања конкурса за наставника практичне наставе, музичког васпитања, машинске и 
електрогрупе предмета. 

 Организовао сам посету Фестивалу науке у Нишу. 

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

 Пружена је помоћ наставницима  у припремању и планирању наставног процеса. 
 На предлог разредних старешина обавио сам десет разговора са ученицима сви разговори су 

били у вези редовног похађања наставе. 
 На предлог разредних старешина обавио сам седам  разговора са родитељима ученика сви 

разговори су били у вези редовног похађања наставе. 
 Обавио сам разговор са три наставника у вези оцењивања ученика присуствовао сам 

састанку Стручног већа страних језика на тему оцењивање ученика. 
 Одржао сам стручно предавање наставницима у вези измена законских аката и оцењивања 

ученика. 
 
АНАЛИТИЧКИ РАД 

 Извршио анализу успеха и реализације наставе на крају првог тромесечја и првог полугођа. 
 Наставио рад на модификацији и побољшању Школске базе података и програма за 

евиденцију стручног усавршавања.  
 
САРАДЊА СА СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА 

 У току маја месеца заједно са Миодрагом Арсићем, организатором практичне наставе, обишао 
сам привредне субјекте код којих ученици обављају практичну и блок наставу. 

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ, ШУ И МПНТР 
 Редовно сам био у контакту са помоћником Градоначеника Миланом Станковићем, Драганом 

Аранђеловићем и руководиоцем ШУ, 
 Присуствовао сам састанцима које је организовао руководилац ШУ у Зајечару, 
 Присуствовао сам седници Градског савета родитеља. 

 
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

 Заказао сам и учествовао сам у раду седница Наставничког већа школе (одржано укупно 18 
седница), Педагошког колегијума (одржано укупно 4 седнице), Школског одбора (одржана 2 
састанка) и био сам присутан и на састанцима Савета родитеља (одржано два састанка). 
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 01. и 02.06.2018. г. заједно са Гораном Пујићем присуствовао сам седници Скупштине 
Заједнице саобраћајних школа Србије,  

 02.03.2018. г. присуствовао сам 16. седници Извршног одбора Заједнице електротехничких 
школа Србије која је одржана у Костолцу, седници су присуствовали и Дејан НИколић и Драган 
Манојловић 

 06. и 07.07.2018. г. заједно са Дејаном Николићем присуствовао сам седници Скупштине 
Заједнице електротехничких школа Србије, 

 Учествовао сам у раду Актива директора средњих школа. 
 
РАД НА ПРОЈЕКТИМА 

 Учествовао сам у изради пројекта за куповину два путничка аутомобила за конкурс који је 
расписало Министарство правде 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 

 Редовни и уобичајени послови су спроведени кроз службене преписке, дописе, захтеве и 
молбе, издавање нових решења о 40-часовној радној недељи и распоређивању, именовању 
комисија, склапање уговора, исплате по рачунима, набавке, конкурсе за пријем у радни однос, 
наплате осигурања  и сл. 

 Учествовао у изради диплома и сведочанстава за ванредне и редовне ученике. 
 
ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 Редовне активности се односе на исплате зарада, набавке опреме и потрошног материјала, 
плаћање рачуна, контролу података за Трезор и слично. 

 Пратио сам реализацију Финансијског плана. 
 Преглед реализације финансијског плана за 2017. и 2018. годину, Преглед остварених 

сопствених прихода и прихода од донација дати су као посебани прилози овог извештаја 
 
ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА  

 У сарадњи са Тимом за стручно усавршавање пратио сам реализацију стручног усавршавања, 
 наставио сам са усавршавањем базе за праћење и евидентирање стручног усавршавања. 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И ВРШЕЊЕ ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ УВИДА  И ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

 У сарадњи са помоћником директора и психологом школе направљен је план обиласка 
наставе за сваки месец посебно 

 у периоду фебруар - јун  обишао сам 10 часова наставе 
  току маја и јуна извршио сам контролу вођења педагошке документације наставника 

УЧЕШЋE У  САМОВРЕДНОВАЊУ И СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ 
 Учествовао сам у избору области за самовредновање школске 2017/18. г. 
 Пружио сам помоћ у припреми елктронских анкета за наставнике и ученике и њиховој обради. 

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 
 Редовно се врши контрола свих објеката у школи, наставних средстава, справа у 

фискултурној сали да не би дошло до повређивања ученика 
 Извршена је редовна контрола противпожарних апарата у школи 
 Јавном предузећу Хигијена послат је допис у вези проблема са псима луталицама у школском 

дворишту. 
 Школски полицајац је присутан у школском дворишту 

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ПОВРЕДЕ ЗАБРАНА ИЗ ЧЛАНА 110. ДО ЧЛАНА 113. ЗОСОВ 
 Није било случајева повреда забрана из члана 110. – 113. ЗОСОВ 

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ РАДИ ИЗВРШЕЊА НАЛОГА ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА (ГРАДСКОГ И 
РЕПУБЛИЧКОГ) 

 Републички просветни инспектор 14.05.2018. г. извршила је редован инспекцијски надзор у 
вези припремљености школе. 

 Републички просветни инспектор 14.05.2018. г. извршила је ванредни инспекцијски надзор у 
вези усклађености нормативних аката школе са ЗОСОВ. 

 Дописом од 31.05.2018.г. обавештена је отклоњеним недостацима који су дати као препорука 
за отклањање. 

УНОС И ОДРЖАВАЊЕ АЖУРНОСТИ БАЗЕ ПОДАТАКА О УСТАНОВИ У ОКВИРУ ЈИСП 
 Организовао сам благовремени унос података и ЈИСП МПНТР Доситеј 
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ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ 
 Због неоправданог изостајања са наставе за двадесетшест ученика спроведен је васпитно-

дисциплински поступак и изречена је васпитно-дисциплинска мера укор директор. 

ОБАВЕШТАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА О СВИМ ПИТАЊИМА ОД ИНТЕРЕСА 
ЗА РАД УСТАНОВЕ 

 Ученике сам путем књиге обавештења, Фејсбук странице и школског сајта редовно 
обавештавао о битним дешавањима у школи, 

 Наставници су редовно на седницама НВ обавештавани о битним дешавањима у школи, 
 Чланове ШО сам на седницама редовно извештавао о свим питањима од интереса за рад 

установе 
 Родитеље сам преко представника у СР извештавао о свим питањима од интереса за рад 

установе 
 
ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 Наставио сам унапређење и редовно ажурирању школског веб сајта и Фејсбук страници 
школе, 

 Редовно сам се одазивао на позиве локалних медија и организовао гостовања ученика и 
наставника. 

 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ  

 Присуствовао сам конференцији „Нове технологије у образовању“ 
 Присуствовао сам акредитованом семинару у трајању од 28 сата под називом „Добра 

припрема за час – успешан час“ који је одржан 06.07-03.08.2018.г. 
 12.08.2018.г. истекао ми је четворогодишњи мандат директора 
 13.08.2018. г. ступио сам на дужност директора школе на које сам именованешењем министра 

просвете, науке и технолошког развоја о именовању директора Школе број.119-01-00013/2018-
03/101 од 09.07.2018.године 

 
Извештај разматран на седници Наставничког већа 30.08.2018. 
Извештај разматран на седници Савета родитеља 12.09.2018. 
Извештај је разматран и  усвојен од стране Школског одбора 13.09.2018.  број одлуке 02/611-1258 

 
Директор школе 

Горан Станковић 
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Извештај о раду Наставничког већа  
за школску 2017/18. годину 

 
 У  току школске 2017/18. године, Наставничко веће  је одржало осамнаест  седница  
на којима су разматрани садржаји предвиђени Годишњим планом рада школе и ЗОСОВ. 
Запослени су редовно присуствовали седницама, изузев запослених који су из објективних 
разлога били спречени, те самим тим нису постојале тешкоће у одржавању седница. 
Наставничког веће се бавило темама које су из његове надлежности: осигурање и 
унапређивање образовно - васпитног рада, праћење и утврђивање резултата рада ученика, 
вредновање резултата рада наставника, предузимање мера за јединствен и усклађен рад са 
ученицима и друга питања у вези са образовно- васпитним радом. 
 
Наставничко веће је разматрало: 

 годишњи план рада школе, план стручног усавршавања наставника и стручних 
сарадника, планови рада тимова, 

 организацију рада и анализе образовно– васпитног рада школе, 
 успех ученика,  
 реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, као и часова слободних 
активности, 

 васпитно-дисциплинске мере ученика,  
 стручна усавршавања запослених,  
 ослобађање од наставе физичког васпитања, 
 предлог Плана уписа за школску 2018/19. годину.  
 извештај Градског просветног инспектора о редовним и ванредним надзорима, 
 друга питања од интереса за рад школе. 

 
Наставничко веће разматрало је у усвојило: 

 извештај о реализацији ГПР са свим пратећим извештајима, 
 распоред часова, допунске, додатне и припремне наставе, распоред пријема 
родитеља, дежурства наставника. 

 
Наставничко веће, на посебној седници, на којој су присуствовали сви запослени  дало је 
мишљење о предложеним кандидатима за избор директора школе. 
 
 
 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
 Горан Станковић 
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Извештај о раду Педагошког колегијума  
за прво полугође школске 2017/18. године 

 
У  првог полугођа школске 2017/18. године, Педагошки колегијум  сачињавали су поред 
директора школе Горана Станковића, школског психолога Љиљане Тешановић и 
руководиоци Стручних већа: 

 
Р. бр. Назив стручног већа Руководилац СВ 

1. 
Стручно веће за српски језик и књижевност  
са уметностима и личним услугама 

Драгана Божиновић 

2. Стручно веће за стране језике Николић Саша 

3. Стручно веће за математику и информатику Марковић Марија 

4. Стручно веће за  физику, хемију и биологију Ђорђевић Данијела 

5. Стручно веће за  физичку културу Бранислав Марић 

6. 
Стручно веће за историју, географију, социологију, 
веронауку и грађанско васпитање 

Дамњановић Снежана 

7. 
Стручно веће за подручје рада машинство и обрада 
метала 

Радицовић Раде 

8. Стручно веће за подручје рада електротехника Николић Дејан 

9. Стручно веће за за подручје рада саобраћај Пујић Горан 

 
 

 У  току првог полугођа школске 2017/18. години, Педагошки колегијум  је одржао 
четри седнице. Дневни ред седница Педагошког колегијума обухватао је организацију рада и 
анализе образовно–васпитног рада школе,  стручно усавршавања запослених, остваривању 
Школског програма и Годишњег плана рада школе.   
 
 Разматран је и предлог Плана уписа за школску 2018/19. годину. 
 
 Анализирани су  резултати васпитно-образовног рада на  крају првог тромесечја и 
првог полугођа. 

 
 
 
 
 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
 Горан Станковић 
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Извештај о раду Школског одбора  
за школску 2017/18. године 

 
Чланови Школског одбора Техничке  школе у Зајечару: 
1. представници запослених 

 Дујновић Дарко, наставник математике, председник школског одбора 
 Милић Драган, наставник електрогрупе предмета  
 Дачић Дејан, наставник машинске групе предмета 

2. представници родитеља 
 Јанковић Светлана, заменик председника Школског одбора 
 Ћирић-Тодоровић Валентина, представник родитеља 
 Вељовић Валентина, представник родитеља 

3. представници Скупштине града 
 Гитарић Горица  
 Јеленковић Драган 
 Стратијев Дарко 

 
У  првом полугођу школске 2017/18. године Школски одбор је одржао три  седнице  на којима 
су : 

 Анализирани и усвојени Извештај о раду директора школе у школској 2016/17. години и 
Годишњи извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2016/17 годину. 

 Усвојен је и план рада  школе  за школску 2017/18. годину.  
 Дата је сагласност на Систематизацију радних места за школску 2017/18.  
 Донета је и одлука о ценама школарине и испита за ванредне ученике и ангажовању 

запослених у оквиру проширене делатности школе за школску 2017/18. годину.  
 Школски одбор је анализирао успех ученика и релизацију образовно – васпитног рада. 
 Донета је одлука о годишњем попису за 2017. годину као и  Финансијског план за 

2018.годину.  
 Разматран Извештаја централне пописне комије о извршеном попису за 2017.годину 
 Разматран Анекс Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018.годину 

 

У другом полугодишту школске 2017/18 
 Разматран и усвојен пословник о раду Школског одбора (усклађивање са новим 

Законом о основама система образовања и васпитања (Сл.гл.РС бр.88/17) 
 -Разматран Статут Техничке школе у Зајечару (усклађивање са новим Законом о 

основама система образовања и васпитања Сл.гл.РС бр.88/17) 
 -Разматран и усвојен  Правилник  о испитима у Техничкој школи у Зајечару 
 -Разматран  и усвојен Школски програм Техничке школе за период 01.09.2018 до 

01.09.2022.године 
 -Разматран и усвојен завршни рачун  Техничке школе за 2017.године 
 -Разматран и усвојен  Извештај о самовредновању рада Техничке школе у Зајечару 
 - Разнматран и усвојен Извештај о раду директoра школе од 01.09.2017. до 

28.02.2018.године 
 -Разматран и усвојен Извештај о реализацији Годишњег плана рада Техничке школе за 

прво полугодиште школске 2017/18.године 
 -Разматран и усвојен Правилника  о дисциплинској и материјалној одговорности 

запослених у Техничкој школи у Зајечару  (усклађивање са новим Законом о основама 
система образовања и васпитања Сл.гл.РС бр.88/17) и 

 -Разматран и усвојен Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика 
Техничке школе у Зајечару (усклађивање са новим Законом о основама система 
образовања и васпитања Сл.гл.РС бр.88/17) 

 -Разматрана  и усвојена Правила понашања у Техничкој школи у Зајечару ученика 
Техничке школе у Зајечару  ; Правилник о кућном реду у Техничкој школи , и Правилник  
о мерама , начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у 
школи и свих активности које организује школа (усклађивање са новим Законом о 
основама система образовања и васпитања Сл.гл.РС бр.88/17) 

 -Разматрана и усвојена   Одлука о давању сагласности на Правилник о 
систематизацији послова и задатака запослених у Техничкој школи у Зајечару( 
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Усклађивање са Уредбом о каталогу радних места запослених у јавним службама и 
другим организацијама у јавном сектору (Сл. гл.РС 8/17 и 6/18) 

  Разматран и усвојен Правилник о службеним путовањима запослених у Техничкој 
школи у Зајеча 

 Разматран и усвојен Правилник о избору ученика генерације у Техничкој школи у 
Зајечару  

 Дононета Одлука о расписивању конкурса за избор директора Техничке школе у 
Зајечару за мандатни период 2018-2022.године 

 Доношета одлуке о именовању комисије за избор директора Техничке школе по 
објављеном конкурсу 

 Сачињен извештај по конкурсу за избор директора Техничке школе за мандатни 
период 2018/2022.године и достављен Министру просвете, науке и технолошког 
развоја ради избора 

 
 

 мандат школског одбора  трајао је до 06.07.2018.године 
 
 
 
  
 ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 Дарко Дујновић 
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Извештај о раду Савета родитеља  
за школску 2017/18. године 

 
Закон о основама система образовања и васпитања прописује постојање Савета родитеља и 

њиме је утврђено да Школа има Савет родитеља као саветодавно тело.  Савет родитеља школе 
броји 27 члана и чини га  по један представник родитеља ученика сваког одељења који се бирају на 
почетку сваке школске године. 
За чланове Савета родитеља  за школску 2016/17. годину изабрани су следећи чланови: 

Презиме и име 
Представник 

одељења 
Презиме и име 

Представник 
одељења 

Адамовић Бобан М11 Пешић Ивана М31 

Стефановић Далиборка Е11 Станојевић Горан Е31 

Серјановић Мариола Е12 Басић Мишел Е32 

Стојановић Љиљана Е13 Јанковић Светлана Е33 

Чебуковић Зденка Е14 Дејан Димитријевић Е34 

Милетић Маја С11 Стојменовић Марина С31 

Вељовић Валентина  С12 Јовановић Валентина С32 

Анђелковић Бојан М21 Рајковић Братислав М41 

Ђорђевић Бобан Е21 Митић Весна Е41 

Грујић Олга Е22 Љубић Валентина Е42 

Јовановић Невена Е23 Бојовић Миљан Е43 

Станимировић Срђан Е24 Боновић Југослав Е44 

Милојевић Роберт С21 Стаменковић Верица С41 

Јоновић Мирјана С22   

 
У школској 2017/2018.години Савет родитеља је одржао 5 седница на којима је: 
- Верификован мандат чланова Савета родитеља првог разреда шкoлске 2017/18. 
- Усвојен план рада Савета родитеља за 2017/18.одину  
- Изабран  председник и  заменик председника  Савета родитеља 
- Избрана 3 представника из редова СВ  родитеља за Школски одбор тајним гласањем 
- Разматран Извештај о коришћењу средстава родитеља за школску 2017/18.годину 
- Донет предлог одлуке о учешћу родитеља у трошковима осигурања ученика и опремању школе 
2017/18. годину 
-  Разматран План коришћења средстава родитеља за школску 2017/2018. годину 
-  Разматрана обавештења о листи уџбеника за школску 2017/2018.годину 
- Донета Одлука о избору осигуравајуће организације за осигурање ученика  за шкoлску 
2017/18.годину 
- Разматран Предлога  Годишњег плана рада плана рада школе за школску 2017/18.годину 
 - Донета Одлука о давању сагласности на План излета, посете сајмовима  за школску 
2017/2018.годину 
- Анализиран успех ученика у току школске 2017/17.године 
- Разматран Извештај о располагању средствимa донације родитеља шк. 2017/18.године 
- Разматран Предлог висине дневница наставницима пратиоцима и стручним вођама екскурзије у 
октобру 2017.године 
- Разматран предлог за давање сагласности за учешће директора у реализацији екскурзије у 
септембру 2017.године 
- Дата сагласности на листу уџбеника за школску 2018/2019.годину 
- Анализан успех ученика на крају првог полугодишта школске 2017/18.године 
- Разматан Извештај о располагању средствимaа  дела донације родитеља шк. 2017/18.године 
- 
 
 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА 
 Бобан Ђорђевић 
Извештај усвојен на седници Савета родитеља 12.09.2018. 
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И З В Е Ш Т А Ј  
О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

за школску  2017/2018. годину 
 
 У овом периоду реализоване су активности које се односе на: планирање, програмирање, 
организовање и праћење васпитно - образовног рада, саветодавни рад са наставницима, ученицима, 
родитељима; педагошко - инструктивни рад са наставницима; рад у стручним активима, стручним 
органима школе, аналитички рад, раду на пројектима, сарадњу са социјалним партнерима и локалном 
заједницом. 
 Рад помоћника директора се одвијао према плану и програму рада који је део Годишњег 
плана рада школе. 
  
ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

 Као вођа тима, редовно сам пратила реализацију ШРП-а. 
 Заједно са директором школе, извршила сам контролу вођења педагошке документације и 

организовала отклањање уочених недостатака. 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ  

 Организовала сам и учествовала у промоцији образовних профила за ученике 8. разреда 
основних школа. 

 Организовала сам посете осмака појединим часовима у нашој школи. 
 Учествовала сам у организоцији уписа ученика у први разред средњих школа 
 Учествовала сам у организовацији и реализацији „Отворених врата“ за ученике 8. разреда 

основних школа 
 Учествовала сам у организацији такмичења Дабар. 
 Учествовала сам у организацији израде ГПР школе за школску 2018/18. годину и извештаја о 

релизацији ГПР за школску 2015/16. годину. 
 Учествовала сам у организацији општинских такмичења из историје и српског језика и 

књижевности. 
 Организовала сам замене часова за одсутне наставнике. 

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

 Пружена је помоћ разредним старешинама  у припремању и планирању рада са одељењском 
заједницом. 

 Обављала сам разговоре са родитељима и ученицима у циљу решавања одређених 
проблема који су углавном били због неоправдано изостајање са наставе. 

 Сарађивала сам са психологом школе у вези ученика који раде по индивидуалном образовном 
плану и помагала колегама који непосредно раде са њима у изради ИОП-а. 

 
САРАДЊА СА ГРАДСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА  

 Током школске година, сарађивала сам, пружала помоћ и организовала различите акције, са 
многим институцијама у граду. Црвеним крстом, Тимочким омладинским центром, Зајечарском 
иницијативом, Омладинским центором, Јазасом, Ајзаком, Канцеларијом за младе при 
општини, Цекит-ом, основним школама, организацијом „Достигнућа младих“, позориштем, 
друштвом инжињера и техничара града Зајечара..  

 
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

 Учествовала сам у раду седница Наставничког већа школе, Педагошког колегијума и тима за 
ШРП 

 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 

 Редовни и уобичајени послови су спроведени кроз службене преписке, дописе, захтеве и 
молбе, 

 Учествовала сам у ажурирању базе података ученика. 
 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

 Континуирано сам се стручно усавршавала у установи (посетом угледних часова, слушањем 
предавања о законским прописима и сл.) и ван установе (присуство симпозијуму „Математика 
и примене“, учешће у семинарима и обуци Завода за вредновање квалитета наставе о 
Стандардима у  средњем стручном образовању. 
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ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 

 Пружала сам помоћ разредним старешинама у организацији одељењских заједница вези са 
случајевима  насиља 

 Редовно сам сарађивала са Школским полицајцем 
 Није било случајева насиља другог или трећег нивоа. 

 
ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 Учествовала сам у промоцији образовних профила за ученике 8. разред основних школа за 
упис у први разред средње школе. Учествовала сам на Сајму професионалне орјентације у 
Књажевцу. 

 

 
Помоћник директора школе 

Јасмина Лилић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЗА 2017-2018 год 

Активност 
Време реализације-месец 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8  

Недељни састанци колегијума 
ради оперативног планирања 

            Реализовано у 
потпуности 

Праћење реализације наставе и 
обезбеђивање замене по потреби 

            Реализовано у 
потпуности 

Планирање реализације блок 
наставе 

            Реализовано у 
потпуности 

Посета часова по одлуци 
директора 

            Реализовано у 
потпуности 

Саветодавни рад са 
наставницима почетницима 

            Реализовано у 
потпуности 

Сарадња са радним 
организацијама у граду и 
обилазак ученика на практичној 
настави 

            
Реализовано у 
потпуности 

Организовање испита за 
ванрадне ученике и учешће у 
именовању комисија 

            
Реализовано у 
потпуности 

Координација активности у вези 
анализе реализације ГПР школе 

            Реализовано у 
потпуности 

Учешће у планирању стручног 
усавршавања наставника за 
време зимског  распуста 

            
Реализовано у 
потпуности 

Припрема за организацију 
завршних и матурских испита за 
редовне ученике у јунском року 

            
Реализовано у 
потпуности 

Организовање испита из прве 
помоћи за редовне ученике 

            Реализовано у 
потпуности 

Сарадња са школама из региона             Делимично 
реализовано 

Анализа рада са наставницима 
почетницима 

            Реализовано у 
потпуности 

Праћење изјашњавања ученика и 
припрема радних задатака за 
матурски и завршни испит 

            
Реализовано у 
потпуности 

Учешће у припреми презентације 
школе ученицима основне школе 

            Реализовано у 
потпуности 

Учешће у  припремама 
презентације школе на Сајму 
образовања 

            
Реализовано у 
потпуности 

Праћење реализације годишњег 
фонда часова редовне наставе 

            Реализовано у 
потпуности 

Учешће у именовању комисија за 
поправне испите у јуну и августу 

            Реализовано у 
потпуности 

Праћење релизације разредних, 
завршних, матурских и поправних 
испита 

            
Реализовано у 
потпуности 

Учешће у припремама за упис 
ученика у наредну школску 
годину 

            
Реализовано у 
потпуности 

Припреме за наредну школску 
годину 

            Реализовано у 
потпуности 

Сагледавање потреба наставног 
кадра и припрема података за 
расписивање конкурса 

            
Реализовано у 
потпуности 

Координација активности у циљу 
прикупљања података за израду 
распореда часова 

            
Реализовано у 
потпуности 

Координација у циљу поделе 
предмета на наставнике 

            Реализовано у 
потпуности 

Припрема предлога поделе 
послова до 40 сати недељно 

            Реализовано у 
потпуности 

 
 Организатор практичне наставе 
 Миодраг Арсић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 

 
 
Школски библиотекар - стручни сарадник, својим радом и ангажовањем, доприноси 

остваривању и унапређењу образовно-васпитног рада у складу са Годишњим планом рада школе и 
својим планом и програмом рада.  

 
Активности у образовно-васпитном процесу, школски библиотекар остварује кроз следеће 

облике рада: 
 
 
I   ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 
- израђен годишњи план и програм рада школске библиотеке 
- на основу годишњег плана рада урађени месечни планови рада 
 
II   ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 
- вођење библиотечког пословања 

 
III  РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
 
- план обраде лектире 
- план куповине књига 
- у просторијама школске библиотеке организовано је више стручних семинара и скупова ( 

семинар о активном учењу,приредба поводом дана Светог Саве итд.) 
            -    у просторијама школске библиотеке више пута су организоване акције                                                                                                                 
                  добровољног давања крви  

- организовано је такмичење ученика у шаху  
- у просторијама школске библиотеке се одржавају седнице ђачког парламента као и 

седнице Савета родитеља 
- колективни упис наставника школе у Матичну библиотеку „Светозар Марковић“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
IV  РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 
- формирана картотека ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда 
- вођење статистичких података о броју корисника 
- колективни упис ученика школе у Матичну библиотеку „Светозар Марковић“ 
 
V  РАД СА РОДИТЕЉИМА 
 
- родитељи су, на родитељским састанцима, упознати са могућношћу да ученици  
   бесплатно користе услуге школске библиотеке и интернета 
 
VI   РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 
- договор са директором у вези са куповином лектире 
- договор и сарадња са директором у вези са куповином књига за награђивање одличних 

ученика на крају школске године 
- договор са директором о набавци уџбеника и књига из стручних предмета 
- сарадња са директором и стручним сарадницима на истраживању постојеће образовно-

васпитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за 
унапређење 

- сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и 
комисија и редовна размена информација, 

- сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању активности, 
анализи и извештају о раду школске библиотеке 

 
VII  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
 
- сарадња са стручним већем за српски језик и уметност 
- рад у тиму за израду Плана интегритета 
- седнице Наставничког већа 
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VIII  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
- са школским библиотекама Гимназије, Медицинске и Економско-трговинске школе 
- са Друштвом школских библиотекара Србије 
- са Матичном библиотеком ''Светозар Марковић'' 
- са књижаром „Калиграф“– набавка уџбеника, стручне литературе, књига за награђивање 

одличних ученика и лектире 
 

IX  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 
- формирање картотеке корисника 
- праћење и евиденција коришћења књижног фонда 
- инвентарисање нових књига 

 
 

X  ОСТАЛИ ПОСЛОВИ  
 
- инвентарисање и обрада часописа на које је школа претплаћена: Инфоелектроника, 

Историја, PC Press. 
 
 
 
 Библиотекари : 
 Наташа Богдановић 
 Бранислава Виденовић 
 Дејан Живановић   
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ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ   
СТРУЧНОГ САРАДНИКА ПСИХОЛОГА 

за  школску 2017/2018. годину 
 

У току школске 2017/18. године обављала сам послове и радне задатке у складу са планом и 
програмом рада психолога по одређеним областима.  
ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

           У току школске 2017/18. године учествовала сам у изради свог годишњег и оперативног плана 
рада, помагала  у изради планова рада одељењских старешина тако што сам  дала предлоге за 
могуће активности на часовима одељењске заједнице за сваки разред посебно, помагала, по 
потреби, наставницима у изради њихових глобалних и оперативних планова рада, помагала 
наставницима приправницима у изради планова, била ангажована у раду скоро свих тимова, посебно 
у тиму за ШРП и тиму за инклзију. 
            Пратила сам часове редовне наставе према распореду посете часовимa. Пратила сам 
усклађеност програмских захтева са узрасним карактеристикама деце. Пратила мотивацију ученика 
за рад и учење. Давала конструктивне предлоге за  унапређење наставног процеса. 
            Ове школске године сам пуно часова провела са одељењем М-11 на часовима математике 
процењујући могућности и потребу за подршком сваког ученика за наставак школовања у том 
одељењу. Нарочито је било потребно направити добру селекцију након сазнања да следеће школске 
године нећемо да упишемо тај образовни профил.     
УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ИНСТРУКТИВНО ПЕДАГОШКИ РАД СА 

НАСТАВНИЦИМА 

Сарадња са наставницима огледала се у следећим активностима: 
- помоћ  у изради припрема за часове  
- са приправницима, у циљу увођења у рад, помоћ у  планирању и реализацији наставних садржаја, 
организацији часа, упућивање на разноврсне начине и облике провере знања и оцењивања ученика, 
облике и методе рада и могуће начине како мотивисати ученике за наставни процес применом 
иновативних метода  
- давање повратне информације након посете часовима  о добрим странама часа као и  мерама за 
кориговање недостатака и начинима за унапређење наставе 
- помоћ у изради критеријума и инструмената за објективно оцењивање ученика 
- помоћ наставницима у изради плана индивидуализације  
- помоћ наставницима у изради педагошког профила и ИОП-а за ученике којима је потребна додатна 
подршка и изради завршног испита за ученика који је полагао завршни испит по ИОП-2. 
- сарадња и помоћ одељењским старешинама у реализацији васпитног рада у одељењу 
- сарадња са наставницима и разедним старешинама у вези ученика који испољавају непримерено 
понашање, имају тешкоће у учењу,  развојне и социјалне проблеме 
-сарадња са наставницима и разредним старешинама у посредовању и сарадњи са родитељима 
-помоћ разредним старешинама у управљању одељењем. 
РАД СА УЧЕНИЦИМА    

Рад са ученицима се одвијао у следећим активностима: 
 

- Дијагностички, саветодавни и терапијски рад са ученицима који испољавају непримерено понашање, 
имају развојне, социјалне или личне проблеме  
-Рад са ученицима који су нпојачаном васпитном раду након изречених васпитно-дисциплинских мера 
уз велику помоћ педагога 
- Тестирање ученика ради провере интелекталних способности, нарочито ученика који имају 
проблема у учењу, континуирани рад са њима и рад на индивидуализацији наставе у сарадњи са 
наставницима. 
- Рад са ученицима првог разреда који имај проблем адаптације на нову средину.  
- Рад у тиму за превенцију насиља, злостављања и занемаривања ученика. У оквиру тима обављани 
су индивидуални и групни разговори са ученицима који су угрозили права других. 
- Професионално информисање заинтересованих ученика о даљем школовању на факултетима и 
високим школама. 
- Рад у тиму за појачан васпитни рад са ученицима. Обављани су индивидуални разговори са 
ученицима на иницијативу одељењских старешина, предметних наставника, када је проблем 
углавном био изостајање са наставе уз смањење оцене из владања као и недисциплина у одељењу. 
- Терапијски рад са ученицима који су претрпели губитак блиске особе. 
- Рад са ученицима који су овисници фејсбука, игрица и интернета  
-  Рад са ученицима који имају хроничне здравствене проблеме. 
- Праћење напредовања ученика који су од раније на саветодавном, или терапијском третману. 
- Праћење напредовања ученика који раде по ИОП-у.   
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

            Најчешћа сарадња је била са родитељима чија деца имају проблеме у понашању. У 
заједничком  контакту (директор, разредни старешина, секретар школе, психолог,  родитељи и деца) у 
васпитно-дисциплинском поступку, као и континуираном праћењу, спровођен је саветодавни рад са 
родитељима. Родитељи деце са тешкоћом у учењу, или деце која испољавају блаже психичке 
поремећаје, или имају друге здравствене проблеме, такође су се обраћали психологу.  
            Често смо заједнички налазили решења за сукобе у породици, понекад и у сарадњи Центра за 
социјални рад, или ПУ. 
              Штета је што до психолога дођу већином родитељи који имају проблеме у обављању 
родитељске функције, те тако за саветодавни рад буду ускраћени сви остали родитељи који би имали 
користи од саветодавног рада на превенцији. То је делимично отклоњено присуством психолога на 
родитељским састанцима и посредно инструктивно-педагошким радом са разредним старешинама, 
као и превентивном раду са родитељима путем трибина и медија. Од велике помоћи ће у овој 
области бити новопримљени педагог школе. 
АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 Рађене су анализе и извештаји на сваком квалификационом периоду о успеху ученика и 
одељења и упоређиване са претходним годинама. Урађено је истраживање у вези насиља и 
безбедности ученика у школи. Праћен је успех ученика у ваннаставним активностима, на 
такмичењима и пријемним испитима за упис на факултете. 
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

  У току школске године активно сам учествовала у раду свих одељењских већа, педагошког 
колегијума, наставничког већа и стручног већа и својим идејама и предлозима настојала да 
унапредим васпитно-образовни процес. 
САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Сарадња се одвијала са следећим инститцијама 
-  са средњим и основним школама на подручју Школске управе Зајечар 
- Домом здравља, школским развојним саветовалиштем у Зајечару 
- представницима Црвеног крста 
- представницима зајечарске службе за трансфузију крви  
-  Центром за социјални рад у Зајечару 
- Интерресорном комисијом 
-  представницима Регионалног центра за стручно усавршавање Ниш 
-  представницима Дома ученика у Зајечару 
-  канцеларијом за младе 
-  Зајечарском иницијативом 
-  Тимочким омладинским центром 
-  просветним инспекторима и надзорницима Школске управе у Зајечару 
- представницима Министарства унутрашњих послова у Зајечару, континуирано са школским 
полицајцем 
-  Заводом за заштиту здравља Зајечар 
- Националном службом за запошљавање. 
- локалним телевизијама 
- НВО организацијама 
- Републички тим па ПИСА тестирање 
Стручно усавршавање психолога може се видети у документацији о реализацији стручног 
усавршавања. 
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Вођена је евиденција о раду са наставницима, ученицима и родитељима, као и о истраживачком 
раду. Такође свакодневно се води Дневник рада психолога, на месечном нивоу оперативни планови 
рада, као и прикупљање података о ученицима и чување материјала о ученицима који садржи личне 
податке. 

                                                                                
 Психолог: 
 Љиљана  Тешановић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
СТРУЧНОГ САРДНИКА  ПЕДАГОГА 

ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

 
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО  ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ РАДА 
-Израђен годишњи план рада, као и месечни планови рада 
-Учешће у изради анекса Школском програму (израда посебних програма васпитно-образовног рада) 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 
РАДА 
-Извршено праћење понашања и напредовања у постизању и подизању школског успеха код ученика 
код којих је за то указана потреба 
-Учешће у комисији за проверу савладности програма увођења у посао наставника (14.6.2018., 
наставни предмет Електроника 1, наставник Милан Коцић) 
-Праћен је успех и владање ученика на класификационим периодима, нарочито ученика који су 
укључени у педагошко-саветодавни рад, или који су обухваћени појачаним васпитним радом, са 
предлогом за мера за побољшање школског успеха 
-Извршено је праћење узрока школског неуспеха нарочито код ученика код којих је евидентиран нагли 
пад школског успеха, мотивисаност за рад, проблеми у понашању или нека друга врста потешкоће са 
којом се ученик сусрео 
РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
-Од планираних 20 посета наставним часовима, реализовано је 12 посета (60%) 
-11.4.2018.-присуство угледном часу Информациони системи и базе, наставник Драган Манојловић 
-Извршено је праћење начина вођења педагошке документације наставника, и то код оних наставника 
чији су наставни часови били посећени 
-Са наставницима је, према указаној потреби, реализован и педагошко-инструктиван рад у смислу 
давања предлога и препорука за ефикасније и ефективније постизање резултата на наставном часу, 
али и ефикасније и ефективније вођење педагошке и школске и документације 
-Педагог је континуирано размењивао информације о ученицима са одељењским старешинама, 
нарочито је остваривана интензивна сарадња са одељењским старешинама чији су ученици били 
укључени у процес појачаног васпитног рада 
-Пружена је помоћ наставнику у припреми наставног часа за полагање испита за лиценцу (наставник 
Драган Ћеферјановић и наставник Владислав Јеленковић) 
РАД СА УЧЕНИЦИМА 
-Реализован је педагошко-саветодавни рад са 63 ученика 
-Појачан васпитни рад реализован је са ученицима који су пре свега имали велики број неоправданих 
изостанака, али и који су начили лакше и теже повреде правила понашања у школи 
-Саветодавни рад у највећој мери састојао се од пружања подршке ученицима како би поправили 
успех у школи, али и контроле која је изостајала од стране родитеља, односно другог законског 
заступника 
НАПОМЕНА: Педагошко-саветодавни и појачани васпитни рад са ученицима реализован је 
свакодневно (радним даном када је педагог у школи), заказано или чим се указала потреба 
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО ДРУГИМ ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА 
-Саветодавни рад са родитељима чија су деца укључена у процес појачаног васпитног рада у циљу 
прикупљања информација о ученику, али и упућивање на одређену промену понашања код самих 
родитеља (увођење кажњавања у процес васпитања и нарочито им је истакнута важност доследности 
у истрајавању у казни) 
-Пружена је подршка родитељима чија деца постижу слаб или не постижу задовољавајући успех у 
школи, у смислу сагледавања реалне ситуације и доношења одлуке о наставку школовања ученика 
на другом смеру, у другом одељењу, или пак у другој школи, а све у сагласности са прикупљеним 
информација о развоју и напредовању ученика 
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО 
УЧЕНИКА 
-Са директором су континуирано и константно размењиване информације, како индивидуално, тако и 
у оквиру рада стручних ограна 
-Консултовање са директором у вези са семинаром за наставнике, а који се тиче побољшања 
компетенција одељењских старешина 
-Са стручним сарадником психологом вршена је редовна размена информација, с обзиром на то да је 
радно ангажовање педагога 25% 
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
-Присуство на седницама Одељењског већа 
-Присуство на седницама Наставничког већа 
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-Присуство на седници Педагошког колегијума 
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 
-По указаној потреби, а на иницијативу наставника Славице Николић и родитеља одељења чији је 
одељењски старешина, Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар позван је на сарадњу у циљу 
одржавања предавања/радионице на тему могућих последица истовременог конзумирања 
психоактивних супстанци и алкохола, договор је да се серија предавања/радионица реализује 
почетком следеће школске године 
-ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
-Вођен је дневник рада на дневном нивоу 
-Школски сарадник у спроведеном PISA истраживању у школи, 24. и 25.4.2018. године 
 
 

Педагог школе, 
Снежана Зекавица 
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ИЗВЕШТАЈ 
О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

за школску  2017/18.г. 
 

За школску 2017/18. г. чланови тима су: 
1. Данијела Младеновић 

2. Наташа Стефановић 

3. Данијела Ђорђевић 

4. Петровка Ђорђевић 

5. Марија Марковић  

6. Дарко Дујновић 
7. Вељевић Валентина, представник Савета родитеља. 

У школској 2017/18. г. тим је радио према плану који је усвојен на првом састанку одржаном 1. 
9. 2017. у 14h у присуству свих чланова тима. 

Тим је одржао пет састанака којима су присуствовали сви чланови тима. 
Све активности предвиђене планом рада су реализоване у потпуности. 
На првом састанку усвојен је план рада Тима за самовредновање и одабране су кључне 

области самовредновања и вредновања школе. То су: Област 4. Подршка ученицима и Област 5. 

Етос. 

На другом састанку одржаном 9. 10. 2017. у 15h у присуству свих чланова тима одабрани су 

инструменти и технике за самовредновање и одређен је обим случајног узорка. Одређени су 

стандарди квалитета и критеријуми квалитета за кључне области самовредновања и направљени су 

упитници за наставнике, ученике и родитеље. Договорено је да ће анкетама бити обухваћено 50 

наставника, 50 ученика и 50 родитеља по принципу случајног избора. 

На основу усвојених инструмената и према плану, тим за самовредновање извршио је процес 

самовредновања међу ученицима, наставницима и родитељима. Израђени су online упитници у 

програму www.kwiksurveys.com за ученике, наставнике и родитеље из области Подршка ученицима и 

Етос и обрађени су резултати анкетирања. 

На трећем састанку одржаном 16. 1. 2018. у 15h у присуству свих чланова тима на основу 
резултата анкетирања и статистичке обраде података написан је извештај о самовредновању у школи 
и одређене су кључне снаге и кључне слабости у школи из области које су самовредноване. Анкетом 
је било обухваћено 41 наставника, 98 ученика, 57 родитеља. 

На четвртом састанку одржаном 23.1. 2018. у 14 и 10 у присуству свих чланова тима 
направљен је акциони план за отклањање кључних слабости.  

 
Тим је редовно пратио реализацију остваривања акционог плана. 
 
Школа се oд 2014. године укључила у пројекат „Овде смо заједно - Европска подршка за 

инклузију Рома“, који спроводи Фонд за образовање Рома са циљем да преко стипендирања ромских 
ученика што више ромских ученика заврши школовање. Преко менторске подршке коју пружа школа 
учиницима слабијег успеха у школи, ми смо сарадници овог фонда. 

У школи функционише тим за каријерно вођење и саветовање. Са ученицима трећег и 
четвртог разреда су одрађене радионице „Каријера“, „Писање ЅV“... Организоване су посете 
Електронском факултету у Нишу у оквиру „Отворених врата“, Фестивалима науке у Београду и Нишу... 
Организована је сарадња са Националном службом за запошљавање у оквиру сајма запошљавања у 
фискултурној сали Техничке школе, „Отворена врата“ Техничке школе за осмаке, промоција великог 
броја високих школа и факултета у нашој школи... Наш бивши ученик Марко Живић је одржао 
предавање ученицима четвртог разреда и промовисао Електронски факултет у Нишу. 

У школи не фунционишу тимови за подршку ученицима у прилагођавању школском животу. 
Подршку ученицима у прилагођавању школском животу пружају психолог школе, педагог у школи и 
одељенске старешине. 

Заштита човекове околине и одрживи развој се промовише у оквиру редовне наставе 
биологије и екологије и заштите животне средине. Активности се реализују у оквиру пројектне наставе 
и  у вези су са обележавањем важних еколошких датума. У вези са тим организовано је предавање у 
сарадњи са ЗЗЈЗ „Тимок“ а поводом обележавања Дана воде 22.3.2018 у библиотеци Техничке 
школе. Дан Планете и Дан заштите животне средине обележени су израдом паноа и њиховим 
постављањем у холу Техничке школе. 

У школи се промовишу здрави стилови живота у оквиру редовне наставе физичког васпитања, 
биологије и екологије и заштите животне средине и у оквиру спортских секција. 1.децембар Светски 
дан борбе против СИДЕ обележен је постављањем паноа у холу школе који су урадили ученици на 
часу биологије. Организована је трибина у школи  "Полно преносиве болести" у организацији Црвеног 
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крста Зајечар. Ученици школе су узели учешће у акцији ЈАЗАС-а, поводом Дана борбе против сиде, у 
дељењу флајера и кондома. У школи је организована трибина "Штетност дуванског дима", коју су, као 
гости, одржали ученици Медицинске школе. Школа је учествовала у обележавању Светског дана без 
дуванског дима 31. маја. У школи је организована трибина "Болести зависности (алкохолизам и 
наркоманија), коју су, као гости, одржали ученици Медицинске школе. 

Постоји велики број различитих секција у школи у оквиру ваннаставних активности које 
задовољавају различите потребе и интересовања ученика у складу са ресурсима школе. То су: 
Роботика-Лего роботи, Креативно ћоше, бициклистичка секција и сл. 

Школски простор је делимично прилагођен потребама деце са сметњама у развоју. На улазу у 
школу направљена је рампа за прилаз инвалидским колицима. У оквиру плана за реконструкцију 
школе планира се адаптација унутрашњости школе у складу са потребама деце са сметњама у 
развоју. 

У школи није обезбеђен посебан простор за индивидуалне разговоре наставника са ученицима 
и родитељима. У оквиру плана за реконструкцију школе планира се адаптација просторије за 
индивидуалне разговоре наставника са ученицима и родитељима. 

Родитељи учествују у раду школе у оквиру Савета родитеља. Школа је родитеље укључила и 
у организацију различитих такмичења кроз разне облике спонзорстава. 

Резултати деце са сметњама у развоју се не промовишу посебно у школи јер у нашој школи 
нема такве деце. 

 
Улазни простор школе је уређен тако што је очишћен, осветљен, покривен камерама чиме је 

повећана безбедност ученика, организовано је дежурство наставника за време одмора, постављен је 
апарат са слаткишима и освежавајућим безалкохолним напицима, на зидовима су постављени 
путокази који показују пут ка одређеним учионицама и постављен је просторни распоред учионица по 
спратовима... 

 
 

Вођа тима 
Данијела Младеновић 

 

ИЗВЕШТАЈ 
О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18.г.  
 

Тим за безбедност се састоји од следећех чланова: 
1. Снежана Цонић (вођа тима) 
2. Саша Николић 
3. Драган Николић 
4. Зорана Гајић  
5. Радица Миочевић 
6. Славица Николић 
7. Марина Стојменовић (родитељ) 
8. Љиљана Тешановић (психолог) 
9. Горан Станковић Директор школе 

У овом плугодишњем периоду обављене су следеће активности: 

 Сви чланови тима се поново упознају са планом и програмом рада Тима за безбедност. 

 Приказивање презентације „Електронско насиље“ за ученике 1 разреда. 

 Радионице за ученике I разреда (едукација о превенцији и начину поступања у случају 
насилног понашања). 

 Ученици II, III и IV раздеда су се, на часу одељенске заједнице, подсетили који облици насиља 
постоје, као и о превенцији и начину поступања у случају насилног понашања. 

 Пријавњенa два догађаја Тиму за безбедност 

 Три наставника, чланови Тима и директор школе присуствовали су предавању "Психофизичка 
акција - правна реакција у конфликтима", одржаном у Нишу 4.12.2017. године. 

 Два наставника, од којих је један члан Тима за безбедност, су похађали семинар „Планирање 
превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-
образовним институцијама “ 

 Одрзан родитељски састанак на тему Заштита ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања. Родитељским састанцима претходио је састанак разредних старешина са 
члановима Тима за безбедност.   

 Контактиран завод за јавно здравлје Тимок Зајечар да одржи превентивно предавање на тему 
"Последице конзумирања психоактивних супстанци и алкохола" 

 Одржанo je шест састанка тима. 
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 Праћење ученика који су тражили помоћ тима и њихово напредовање. 

 Анализа реализованих активности и израда новог акционог плана. 

 Вођење документације 
 

у Зајечару,           Вођа тима: 
31.08.2018.           Снежана Цонић 
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Извештај  
Тима за инклузивно образовање у школској 2017/18. години 

 
 Тим за инклузивно образовање Техничке школе у Зајечару чине Љиљана Тешановић, 

псиохолог школе,и наставници Мирјана Аранђеловић, Живка Миленовић и Андријана Андријевић.У 
току школске године тиму се прикључила и педагогица Снежана Зекавца. Руководилац Тима је Живка 
Миленовић. 

 Током школске 2017/2018. године, Тим за инклузивно образовање одржао је осам састанака. 
Средином септембра одржане су седнице Одељењских већа свих одељења првог, другог, трећег и 
четвртог разреда у којима су одељењске старешине, предметни наставници, психолог и педагог 
школе препозали ученике којима је било потребно пружити додатну подршку. На основу извештаја 
датих током већа, а у складу са упутствима и препорукама датим у Правилнику о инклузивном 
образовању, сачињени су педагошки профили ученика којима је била потребна додатна подршка у 
учењу и образовању. У новембру је одржан састанак Тима са одељенским старешиама ,на коме се 
разговарало о ученицима који су на тромесечју имали слабе резултате. 

Током школске године, сви предметни наставници, чланови Тима за инклузивно образовање и 
педагошко-психолошка служба пружали су подршку ученицима којима је помоћ била неопходна. На 
основу континуираног праћења ученика којима је помоћ потребна од стране психолога школе, 
наставници су могли да добију савете у вези са начином организације наставног процеса, 
евентуалном ндиидуализацијом наставе, постављањем реалних захтева које ученици могу да испуне, 
као и начином процене постигнућа и усвојеног градива. 

Руководилац Тима  Живка Миленовић присуствовала је стучном скупу држаном у децембу 
чије су теме биле подршка наставницима за рад са ученицима са сложеним сметњама и облици 
пружања подршке специјалних школа редовним основним  школама. 

Тима за инклузивно образовање је  потпуности реализовао свој план за школску 2017/2018. 
годину. 

Руководилац тима 
Живка Миленовић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ОГЛЕДА – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА за  школску 2017/18.г.  

 
 Одлуком директора школе за школску 2017/18.г. чланови тима за праћење огледа (образовни 
профил ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД): 

наставник улога   задатак 

Милић Драган вођа тима руковођење радом тима за праћење 
огледа 

Николић Дејан члан тима прикупљање извештаја од запослених 

Манојловић Драган члан тима Обрада података 

I састанак тима 

 усвојен је план рада тима за школску 2017/18.г; 

 Разматран је услов испуњености по нормативу за учионице,опрему и кабинете и 
констатовано је да школа потпуно задовољава дате услове; 

 ревидирани су модели образаца за глобалне планове – циљ и исходи предмета 

 договорено је да се изврши анкетирање запослених о потребама за стручним 
усавршавањем; 

 дате су инструкције члановима тима усмерене на пружање помоћи наставницима при 
изради плана за остварење исхода у предмету. 

II састанак тима 

 анализирана је сарадња са тимом за стручно усавршавање и закључено је да су сви 
предмети стручно покривени и по нормативу, 

 информисање родитеља о даљим активностима које предстоје ученицима огледног 
одељења (матурски испит) биће реализовано на родитељском састанку – одељенски 
старешина Радица Миочевић; 

 Потешкоћа у реализацији огледа за сада није било. 
III састанак тима 

 договорено је да се укључивање ученика огледног одељења у презентацији школе 
обави преко предмета Рачунарска графика и мултимедија и у сарадњи са помоћником 
директора школе; 

 У оквиру овог предмета треба направити сценарио за снимање филма о огледу и 
порадити на дизајну флајера; 

IV састанак тима 

 указано је на проблеме наставника анализирањем постигнутог успеха ученика на крају 
првог полугодишта 

 Вођење документације - Попуњавање образаца БО,Б1,А1 и слање извештаја 

 Припрема за реализацију матурског испита 
V састанак тима 

 Увођење ученика у процес израде пројеката – задужен члан тима Дејан Николић 
(SWAT анализа); 

 Припрема за реализацију матурског испита 

 У раду са ученицима укључен је и школски психолог. 
VI састанак тима 

 Разматран је предлог допуне правилника IT-норматив предавача и анализом је тим 
утврдио да има многих нелогичности у овом предлогу и почетком наредном месеца 
биће послат наш предлог. 

 Учешће ученика на ученичким смотрама и такмичењима – што више укључити све 
ученике уколико имају афинитета према некој области; 

VII састанак тима 

 Слање предлога допуне правилника IT-норматив предавача вођи огледа Јожефу Коњи; 

 Учешће ученика у презентацији школе – сарадња са ученицима одељења Е31 и Е41 
електротехничари рачунара ; 

VIII састанак тима 

 Анализа постигнутог успеха ученика на крају другог полугодишта, матурског испита и 
евалуација акционог плана. 

IX састанак тима 

 Предвиђене активности су реализоване комплетно по плану  

 Попуњени су  обрасци  Б2 и А2 и послати су вођи огледа. 
 
у Зајечару,                                                                                Вођа тима                                              
30.08.2018.                    Драган Милић,дипл.инж.елек.                        
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 Одлуком директора школе за школску 2017/18.г. чланови тима за праћење реализације 
стручног усавршавања запослених су: 

наставник улога   задатак 

Дачић Дејан 
вођа тима  руковођење радом тима за СУ, 

подношење извештаја директору 
школе 

Младеновић Горана 
члан тима прикупљање извештаја од 

запослених 

Јанковић Саша члан тима обрада података 

Цонић Снежана члан тима обрада података 

Милић Драган члан тима обрада података 

Укупно је одржано 6 састанака у присуству свих чланова тима на састанцима је: 

 усвојен је план рада тима за школску 2017/18.г; 

 дорађен је предлог Документа о вредновању активности/облика СУ у установи за 
школску 2017/18.г. који ће бити упућен на разматрање Стручним већима за област 
предмета; 

 ревидирани су модели образаца: личног плана професионалног развоја наставника, 
радне биографије и минипортфолиа, и постављени су на сајт школе како би били 
доступни свим наставницима; 

 договорено је да се изврши анкетирање запослених о потребама за стручним 
усавршавањем; 

 дате су инструкције члановима тима усмерене на пружање помоћи наставницима при 
изради личних планова професионалног развоја. 

 анализирани су предлози Стручних већа за област предмета и усвојен је Документ о 
вредновању активности/облика СУ у установи за школску 2017/18.г. без значајнијих 
измена у односу на претходни; 

 сумирани су лични планови професионалног развоја запослених у електронској форми; 

 усвојени су предлози ИКТ-курсева/обука за стручним усавршавањем у установи; 

 израђен је предлог Годишњег плана стручног усавршавања за школску 2017/18.г. који 
ће бити упућен директору школе, у складу са личним плановима професионалног 
развоја наставника и резултатима спроведене анкете о њиховим потребама за 
стручним усавршавањем. 

 договорено је да се запослени у установи информишу о Правилнику о стручном 
усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника, правима и обавезама који 
из њега проистичу, те закључцима и смерницама; 

 анализирана је апликација: „Програм за евиденцију стручног усавршавања 3.1“ аутора 
Горана Станковића; 

 систематизована је и ажурирана база података о бодовима/сатима СУ наставника за 
период 01.09.2017. - 31.08.2018. и на основу ње сачињен је извештај о СУ запослених. 

 
у Зајечару,           Вођа тима: 
28.08.2018.                     Дачић Дејан 
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ИЗВЕШТАЈ 
О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

за школску 2017/18.г.  
 
Тим за Каријерно вођење и саветовање кога чине:Петровић Душица, Дамњановић Снежана, Дујмовић 
Дарко и Вукић Милан се у току 2017/2018год.састао 5 пута. 
Рад се одвијао по унапред одређеним тачкама дневног реда које се налазе у Годишњем плану 
рада.Годишњи план рада је усвојен 13.09.2017.год. у оквиру двогодишњег акционог  плана. 
 
У Бееограду је 06.10.2017.год.је одржана Пета национална Euroguidance конференција где су наше 
колеге Ђорђевић Данијела и Николић Саша оставиле добар утисак у такмичерском делу. 
 
Уоктобру месецу била је организована посета нашег бившег ученика Живић Марка који је успешно  
завршио Електронски  факултет у Нишу и који са нашим ученицима поделио своја искуства са студија 
и одговарао на њихова питања. 
 
На часовима одељенске заједнице и грађанског  васпитања ученици одељења С22 
(Возач моторних возила) и Е22 (Електротехничар рачунара на возилима) су учествовали у 
радионицама ,,Добар возач-лош возач“ и ,,Добар мајстор-лош мајстор“ 
 
16.12.2017.год. ученици наше школе су посетили Сајам науке у Београду .Посету ,која је 
традиционална ,организују наставници актива природних наука у сарадњи са директором школе. 
 
Наставник Драган Манојловић је одвео групу заинтересованих ученика на Електронски факултет у 
Нишу.Посета је организована 30.03.2018.год поводом представљања факултета у оквиру ,,Отворених 
врата“. 
 
Такође је 31.03.2018.год. изведена посета Сајму науке у Нишу под називом,,Наук није баук“. Посету 
,која је традиционална ,организују наставници актива природних наука у сарадњи са директором 
школе. 
 
У сали Техничке школе 24.04.2018.год. у организацији Националне службе за запошљавање  одржан 
је Сајам запошљавања.На сајму је понуђено 145 нових радних места, а своје потребе за запосленим 
исказало је 27 послодаваца.Сви заинтересовани ученици су могли да се упознају са реалним 
потребама тржишта да добију информације о занимањима, о каријери у одабраном занимању итд. 
 
У мају месецу су организована,,Отворена врата“ Техничке школе где је велики број ученика и 
њихових родитеља показао велико интересовање за наше образовне профиле.На лицу места су 
ученици могли да добију све информације у вези занимања,обиђу кабинете и лабораторије. 
 
16.08.2018.год. анализирани су прикупљени подаци од стране одељенских старешина и психолога 
школе,а у вези уписа наших ученика на више школе и факултете.Највећа заинтересованост је била за 
Електротехнички факултет и Електронски факултет. 
 
30.08.2018.год. је поднет Годишњи извештај Тима за Каријерно вођење и саветовање. 
 
Мере запобољшање рада тима су : 

1. Учешће на Сајму образовања 
2. Учешће  на Шестој националној Euroguidance конференцији 
3. Боља сарадња са другим тимовима као што је Тим за предузетништво и др. 
4. Сарадња са Националном службом за запошљавање итд.   

 
 
 
                                                                                                      Петровић Душица 
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Г О Д И Ш Њ И  И З В Е Ш Т А Ј  
О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

за школску  2016/2017.год. 
 
За школску 2017/18. год. чланови тима су : 

1. Миодраг Момчиловић  
2. Вук Петровић 
3. Дамир Добриловић  
 

У  школској 2016/17. тим је радио према плану који је саставни део Годишњег плана рада 
школе. 

Праћење реализације садржаја, процеса и активност који су предвиђени Школским програмом 
извршено је на основу извештаја наставника, тимова и увида у педагошку документацију.  

 
                                             
 

  Вођа тима 
                                         Миодраг Момчиловић 

 
     

ИЗВЕШТАЈ  
О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

за школску  2017/2018.год. 
 
За школску 2017/18. год. чланови тима су : 

1. Јасмина Лилић 

2. Дејан Живановић 

3. Дејан Николић 

4. Горан Пујић 

5. Раде Радицовић 

6. Драган Ћеферјановић 

7. Драгана Божиновић 

8. Љиљана  Тешановић (као психолог) 

9. Горан Станковић (као директор) 

У току првог полугодишта  школске 2017/18. г. тим је радио према плану који је усвојен на 
састанку 11.9.2017. године. 

Тим је одржао 4 састанкa у току првог полугодишта. На првом састанку je усвајан годиши 
извештај о раду тима за школску 2017/2018. годину. Разматран је извештај тима за самовредновање и 
подељена су задужења члановима тима за израду новог ШРП-а.  

На другом састанку је усвојен план рада тима и нови ШРП за период 2017-2022.  
На трећем и четвртом састанку, чланови тима су разматрали реализацију циљева предвиђених 

ШРП-ом. Разматран је план уписа у наредну школску годину.  
Акредитација семинара код ЗУОВ је одложена за наредни конкурс акредитације. 
У оквиру Европске недеље програмирања (Europe Code Week), у току октобра, наши 

наставници су одржали предавање на тему "Програмирање Лего робота" за ученике и наставнике 
Техничке школе из Видина, Бугарска. Наставља се  пројекат прекограничне сарадње са том школом. 

Сарадња са О.Ш. - У ОШ "Десанка Максимовић", су наши ђаци учествовали на фестивалу 
науке. 
Маркетинг школе – израђен је нови сајт школе који се редовно ажурира а у току је и припрема 
рекламног спота школе .У плану је да се направе и апликације за мобилне телефоне. Страница 
школе на фејсбуку је посећена од стране ученика и наставника. 

Црвени Крст у Зајечару у сарадњи са нашом школом организовао је обуку на тему безбедност у 
саобраћају за вршњачке едукаторе из зајечарских средњих школа. Обуци су присуствовали ученици 
техничке школе. 

О електронском насиљу, ризицима и опасностима са којима се ученици могу срести на 
интернету са члановима Ђачког парламента рађена је радионица која је показала да су ученици 
свесни већине ризика и опасности које доноси употреба савремених информационо-комуникационих 
технологија. 
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9. ЕВАЛУАЦИЈA  ШРП-а за школску 2017/2018. годину 

развојни циљ 
специфични задатак и  

критеријуми успешности 
Реализовано Доказ 

I 
  
  
  
П

о
в
е
ћ

а
њ

е
 к

в
а

л
и
те

та
 н

а
с
та

в
е
  

 и
 к

о
м

п
е
те

н
ц

и
је

 н
а
с
та

в
н
и

ка
 

1. 
 

20% наставника користи виртуелну 
учионицу 

Реализовано 

На виртуелној 
учионици је 
постављено 69 
курсева, које је 
реализовало 45 
наставника 

2. 

42 наставника завршило курс и  
примењује стечено знање из програма, 
Word, Excel, Power point, PLC, AutoCad, 
Movie maker  

Реализовано 

Још 12 наставника 
примењује стечено 
знање 

3. 44 oдржано угледних/ огледних часова Реализовано 

Спискови 
организатора и 
учесника у тиму за 
стручно 
усавршавање 

4. 
Усаглашавање нивоа тежине задатака 
за контролне и писмене вежбе у оквиру 
једног предмета 

Реализовано 
Актив математика и 

информатика је 
ускладио 

5. 
Акредитација семинара код ЗУОВ-а 

Није 
реализовано 

У наредној школској 
години 

6. 
Наставак праћења огледа  образовног 
профила  електротехничар 
информационих технологија 

Реализован  

Извештаји 
разредних 
старешина (тим за 
праћење огледа) 

7. 
Наставак усаглашавања програма међу 
сродним предметима 

Реализовано 
Постојећи наставни 
планови 

8. 
Увођење образовних профила по 
систему дуалног образовања  

Није 
реализовано 

 

9. 
Реновирање лабораторије за 
електрична мерења: 
Набављена опрема за лабораторију 

Није 
реализовано 

 
 
 

10. Набавка нових возила за ауто школу  
Реализовано 
делимично 

Купљен је камион, 
аутомобили нису 
купљени 

11. 
Помоћ ученицима за полагање испита 
(ванредних и  поправних) 
 

 реализовано 
Постоји база 
задатака из 
математике 
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1. 
Побољшање међушколске сарадње са 

средњим школама  

Реализоване су 
журке и акција 
добровољног 
давања крви, 
одржан је дан 
спорта 15.5. 
Организовање 
заједничких 
хуманитарних и 
елошких акција у 
сарадњи са 
другим средњим 
школама у граду  
и ЈП Тимочка 
крајна 
Трибине на тему: 
наркоманија, 
алкохол, сида, 
секте.. 
Међународна 

такмичења са 

школом у Видину 

 
Записник са 
седнице  Ђачког 
парламента 
Извештаји са 

састанака стручних 

већа 

2. Јачање колективног духа:  Реализовано Спискови 
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Одржано неколико заједничких 
дружења колега,  предновогодишња 
забава, излет колектива у манстир 
Буково 

заинтересованих 
учесника (помоћник 
директора)  

 

II
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1. Унапређење сарадње са ОШ 

реализовано, 
одржана 
предавања на 
сајмовима науке 
у ОШ Ђура 
Јакшић и 
Десанка 
Максимовић, 
организована 
обука 
програмирање 
Лего робота за 
основце и 
организовано 
такмичење, као и 
обука у ХТМЛ и 
ЦСС, 
програмирању и 
веб дизајну. 
Одржавање 
отворених врата, 
трибина и 
радионица које 
воде наши 
ученици. 

Спискови основаца 
који су посетили 
нашу школу на „Дан 
отворених врата“, 
спискови наших 
ученика који су 
посетили основне 
школе. Увид у 
школски сајт. 

2. 

Побољшање маркетинга школе: 
Школски сајт је редовно ажуриран, 
страница школе на фејсбуку је 
посећена од стране ученика и 
наставника, није снимљен пропагандни 
филм 
 
Рад новинарске секције 
Писање монографије 

Делимично  
 
 
 
 
Реализовано 
није 
реализовано 

Увид у број 
посетилаца 
школског сајта и 
фејсбук странице 
наше школе, 
 
 
Извештаји о раду 
новинарске секције 

 

Акције са локалном заједницом: 
Еколошке акције: 

Реализоване 
Спискови акција, 
учесника (Ђачки 

парламент) 

АКТИВНОСТИ МЕСЕЦ 
Дан заштите озонског 
омотача-радионица на 
биолошкој секцији и израда 
плаката 

Септембар 
2017. 

Светски дан здраве хране 
Октобар 

2017. 

Светски дан чистих руку-
обележавање дана у 
сарадњи са активом 
здравствене неге 
Медицинске школе-
предавање 

Октобар 
2017. 

Дан без дуванског дима-
радионица и израда плаката 

Јануар 
2018. 

Светски дан вода 22.март-
презентације и израда 
истраживачког рада за 
смотру талената 

Март 2018. 

Дан планете Земље-израда 
плаката за учионицу и 
писање порука за рођендан 
планети 

Април 2018. 
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Светски дан 
биодиверзитета-израда 
плаката, истраживачки рад 
на ову тему 

Мај 2018. 

Светски дан паркова-
одлазак у парк шуму 
Краљевица уз успутно 
разгледање и упознавање 
биљног света 

Мај 2018. 

Светски дан заштите 
животне средине-
обележавање дана у школи 
и у центру града поделом 
летака и анкетом грађана 

Јун 2018. 

Сакупљање електронског 
отпада 

Март, 
април, мај 

2018. 

IV
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1. 

Одржавање трибина на тему 
безбедност у саобраћају: 
60 ученика је присуствовало трибинама 
(у школи). 
На нивоу општине је из сваке школе 
присуствовало 10 ученика предавању 
 

Реализовано 

Спискови ученика 
(код предметних 

наставника) 
Ученици одељења 

С31 су одржали 
кампању на крају 
школске године 

2. 
Спровођење задатака из плана о 
безбедности ученика 
 

Реализовано 
Извештај тима за 

безбедност ученика 

3. 
Покренути  решавање проблема паса 
луталица  

Није 
реализовано 

Послати више 
дописа у ГУ 
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РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ – ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
школске 2016/17.год. 

 

 
Датум Активност Учесници 

30.09.2016. Сајам „Здраво, природно, домаће“ 

Директор Горан Станковић, 
наставник Саша Николић, 
чланови Креативне секције, 
наставнице Ђорђевић 
Данијела, Ђорђевић Петровка 

16.-19.10.2016. 
СЕЕЦЕЛ 2.предузетнички камп у 
Шибенику 

Директор школе Горан 
Станковић, Саша Николић и 
ученица С31 Марија Јоцић 
 

8.10.2016. „Достигнућа младих“-Лесковац 
Дејан Николић,Марија Јоцић 
С31 

13.12.2016. 
Семинар „Каријерно вођење и 
саветовање у средњој школи“ 

Тим за каријерно вођење 

15.12.2016. Новогодишњи базар 
чланови Креативне секције, 
наставнице: Ђорђевић 
Данијела, Ђорђевић Петровка 

6.03.2017. Осмомартовски базар 
чланови Креативне секције, 
наставнице: Ђорђевић 
Данијела, Ђорђевић Петровка 

9.03.2017. „Достигнућа младих“-Ниш 
Дејан Николић, ученице 
Милица Крстић и Рахмана 
Мурина Е11 

29.03.2017. Предавање „Како до посла у 21.веку?“ 
30-ак ученика и 10-ак 
наставника 

10.04.2017. 
Изложба радова креативне секције 
„Ускршња креативна чаролија“ 

чланови Креативне секције, 
наставнице: Ђорђевић 
Данијела, Ђорђевић Петровка 

21.04.2017. 
Изложба креативне секције у школи 
поводом посете Министра просвете 
Младена Шарчевића 

чланови Креативне секције, 
наставнице: Ђорђевић 
Данијела, Ђорђевић Петровка 

12.05.2017. 
WEBDAN-конференција о интернет 
предузетништву 

Ученици одељења Е31, Е34 и 
Е44 

15.05.2017. START UP презентације 

Наставник енглеског језика-
Саша Николић, ученици 
одељења Е34,Е43 и 
Е44,наставници,представници 
Привредне коморе, РАРИС-а и 
ТОЦ-а 
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Република Србија  

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Број:  ___________ 

Датум: 07.09.2017.  

З а ј е ч а р  

 

 На основу Плана рада тима за стручно усавршавање, годишњег Плана стручног усавршавања 
Техничке школе Зајечар за школску 2016/2017.годину, а у складу са „Правилником о сталном 
стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника“ (Сл. гласник РС, бр. 81_2017 и 
48_2018), на основу увида у апликацију за евиденцију стручног усавршавања запослених, подносим 
следећи 
 

IV ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ  УСАВРШАВАЊУ  
ЗАПОСЛЕНИХ  У  ТЕХНИЧКОЈ  ШКОЛИ  ЗАЈЕЧАР  

ЗА ПЕРИОД: 01.09.2017. – 31.08.2018. 

  
  

Презиме и име и проценат 
ангажовања  

СУ у установи СУ ван установе Н А П О М Е Н А 
 

(недостаци, 
примедбе) 

планирано  

реализовано 
 а није 

планирано 

укупно 
реализовано 

планирано 

реализовано 
 а није 

планирано 

укупно 
реализовано 

1. Адамовић Снежана 46 4 6 24 0 0 недовољно реализованих сати 

2. Аранђеловић Зорана (20) * н а   б о л о в а њ у *  

3. Аранђеловић Мирјана (70) 2 10 12 0 28 28 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

4. Арсић Миодраг * п е н з и о н и с а н *  

5. Бабић Пантелија 38 6 8 0 0 0 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

6. Богдановић Наташа 102 4 21 24 0 0 недовољно реализованих сати 

7. Божиновић Драгана 40 4 44 32 28 28  

8. Бркић Србољуб 2 4 6 0 0 0 
није попуњен план СУ, 

недовољно реализованих сати 

9. Величковић Јелена (15) 26 0 0 78 0 0 недовољно реализованих сати 

10. Видановић Драган 50 4 54 24 0 0  

11. Виденовић Бранислава 47 4 21 24 0 0 недовољно реализованих сати 

12. Виденовић Гордана 47 24 41 24 28 28  

13. Вукић Ненад 2 6 8 0 0 0 
није попуњен план СУ, 

недовољно реализованих сати 

14. Вучић Милан 42 6 48 0 0 0  

15. Вучковић Дивна 2 6 8 24 0 0 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

16. Дамњановић Снежана (85) 43 4 6 23 0 0 недовољно реализованих сати 

17. Дачић Дејан 47 22 40 24 28 28  

18. Динић Никица (70) 37 4 21 8 0 0 недовољно реализованих сати 

19. Добриловић Дамир 46 6 8 28 28 28 недовољно реализованих сати 

20. Дујновић Дарко 74 6 55 28 28 28  

21. Ђорђевић Данијела (50) 67 18 72 0 52 52  

22. Ђорђевић Дејан 2 2 4 0 0 0 
није попуњен план СУ, 

недовољно реализованих сати 

23. Ђорђевић Петровка 54 13 45 24 0 24  

24. Живадиновић Иван 2 6 8 0 0 0 
није попуњен план СУ, 

недовољно реализованих сати 

25. Живановић Дејан (80) 56 6 44 24 0 0  

26. Живков Ђокица 2 6 8 0 0 0 
није попуњен план СУ, 

недовољно реализованих сати 

27. Јанковић Саша 22 9 31 20 0 0 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

28. Јаћимовић Драгана (35) 0 2 2 8 0 0 
није попуњен план СУ, 

недовољно реализованих сати 

29. Јеленковић Владислав 2 8 10 0 28 28 недовољно реализованих сати 
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30. Јовановић Драгана 2 4 6 0 0 0 недовољно реализованих сати 

31. Јовић Зорица (20) 2 4 6 0 0 0 недовољно реализованих сати 

32. Калиновић Ивана (10) 0 4 4 0 0 0 није попуњен план СУ 

33. Коцић Милан 18 6 8 30 0 0 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

34. Лачковић Александар 2 6 8 0 0 0 недовољно реализованих сати 

35. Лилић Јасмина 100 6 57 28 28 28  

36. Манојловић Драган 62 6 8 25 0 0 недовољно реализованих сати 

37. Марић Бранислав 17 9 26 20 0 0 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

38. Марковић Марија 74 10 64 28 28 28  

39. Миленковић Маја (30) 18 18 36 0 0 0  

40. Миленовић Живка (70) 86 4 78 32 28 28  

41. Милић Драган 49 4 6 30 28 28 недовољно реализованих сати 

42. Милојевић Срећко 2 6 8 25 0 0 недовољно реализованих сати 

43. Миочевић Радица 74 14 44 32 0 0  

44. Михајловић Биљана 47 6 51 24 56 56  

45. Младеновић Горана 30 6 8 30 0 0 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

46. Младеновић Данијела 48 6 54 30 0 0  

47. Младеновић Миљан (70) 2 4 6 0 0 0 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

48. Младеновић Никола 2 4 6 0 0 0 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

49. Момчиловић Миодраг 2 4 6 0 28 28 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

50. Николић Дејан 69 4 57 30 0 0  

51. Николић Драган  48 10 12 24 0 0 недовољно реализованих сати 

52. Николић Саша 2 10 12 0 52 52 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

53. Николић Славица 72 14 42 24 28 28  

54. Николов Вељковић Весна (10) 4 4 6 0 0 0  

55. Павловић Срђан 2 4 6 0 0 0 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

56. Панић Драган 2 6 8 0 0 0 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

57. Пејовић Драган 2 6 8 0 0 0 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

58. Петровић Вук (80) 7 9 16 20 3 3 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

59. Петровић Драгана 49 6 8 28 28 28 недовољно реализованих сати 

60. Петровић Душица 47 8 10 24 28 28 недовољно реализованих сати 

61. Петровић Зоран 82 12 94 24 0 0  

62. Петровић Мирослав (11,11) 0 0 0 0 0 0 
није попуњен план СУ, 

недовољно реализованих сати 

63. Петровић Слободанка 2 4 6 0 0 0 
недовољно испланираних и 

реализованих сати 

64. Првуловић Јасмина (67) 0 0 0 0 0 0 
није попуњен план СУ, 

недовољно реализованих сати 

65. Пујић Андријана (20) 0 6 6 0 0 0 
није попуњен план СУ, 

недовољно реализованих сати 

66. Пујић Горан 2 4 6 0 0 0 недовољно реализованих сати 

67. Радицовић Раде 67 20 46 24 8 8  

68. Радосављевић Предраг (10) 2 4 6 0 0 0  

69. Станковић Горан 0 40 40 0 52 52  

70. Станојевић Лидија (67) 36 4 40 0 0 0  

71. Стефановић Наташа 51 4 39 32 0 0 недовољно реализованих сати 

72. Стојановић Слађан 0 8 8 0 0 0 
није попуњен план СУ, 

недовољно реализованих сати 

73. Тешановић Љиљана 2 4 6 0 0 0 недовољно реализованих сати 

74. Тодоровић Бојана (10) 34 4 38 76 0 0  

75. Ћеферјановић Драган 2 4 6 0 0 0 недовољно реализованих сати 

76. Цветановић Сања 0 0 0 0 0 0 
није попуњен план СУ, 

недовољно реализованих сати 

77. Цонић Снежана 73 14 44 56 0 28  
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Напомена: 
 Подаци приказани у горњој табели су директно преузети из апликације за стручно 
усавршавање закључно са даном 07.09.2018, и свака неправилност/недостатак је директна последица 
тако унетих података од стране самих наставника. 
 
у Зајечару,          Наставник: 
07.09.2018.          Дачић Дејан 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ  
О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОД. 

 
 

 

Извештај са састанака актива математика и информатика за  
школску 2017/2018 год. 

 
Актив математика и информатика чине следећи наставници: 
 
1)Миочевић Радица,наставник математике 
2)Николић Славица,наставник математике 
3)Лилић Јасмина,наставник математике и информатике 
4)Миленовић Живка, наставник математике и информатике 
5)Марковић Марија, наставник математике и информатике 
6)Станојевић Лидија, наставник математике  
7)Дујновић Дарко, наставник математике  
8)Цонић Снежана,наставник информатике и рачунарства  и наставник  машинске групе предмета 
9)Стефановић Наташа, наставник информатике и рачунарства   
 
У  школскoj  2017/2018.год. одржали смо 15 састанака.  
 
На првом састанку смо извршили усаглашавање наставних планова са осталим предметима на 
основу специфичности  програма  које су за своје предмете изнели професори физике,  електро и 
машинске групе предмета.   
Наставници математике су планирали да припреме задатке за улазни тест и спроведу га у одељењу у 
коме предају.  
Припремили смо глобалне планове, планове допунске и додатне наставе и секција. Такође смо се 
договорили  и  о  хоризонталној евалуацији и направили оријентациони распоред посете часовима 
математике и информатике.  
 
На другом састанку  анализирани су резултати улазних тестова као и резултати иницијалних тестова 
које су ученици првог и трећег разреда у целој земљи радили 22.сепембра по налогу Министарства 
просвете.Констатовано је да су ученици првог разреда образовног профила: машински техничар за 
конструисање компјутера и техничар мехатронике слабије урадили улазне тестове што указује на то 
да имају слабије предзнање из основне школе а што је у складу са резултатима њиховог завршног 
испита.Наставници који предају у тим одељењима Марија Марковић и Дарко Дујновић покушаће да 
ученицима  на допунској настави помогну да савладају програм у првом разреду а уколико је 
потребно укључиће и психолога или педагога  школе. 
 
Усвојили смо распоред писмених радова за прво а затим и за друго тромесечје што је евидентирано у 
Дневницима  и објављено на огласној табли и сајту школе.Припремљени су типови  задатака који ће 
бити на писменим задацима. 
 
Чланови стручног већа су почетком септембра још једном анализирали свој критеријум оцењивања и 
ускладили га са Правилником о оцењивању у средњем образовању и васпитању. Приликом 
формирања критеријума оцењивања водило се рачуна о општим стандардима постигнућа за крај 
општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу опште образовних предмета и 
опште предметној компетенцији. 
 
У  новембру су наставници информатике Стефановић Наташа, Цонић Снежана и Миленовић Живка 
организовали и одржали такмичење „Дабар“.Такмичење је одржано on line 21.новембра 2017. за све 
ученике у земљи.За следећи ниво овог такмичења пласирао се ученик Стојадиновић Лазар из 
одељења Е-24. 
У децемебру је у Гимназији одржано општинско такмичење из математике. Ученица Стојановић 
Невена освојила је 3.место и пласман на окружном такмичењу.На окружном такмичењу ученица је 
похваљена али није освојила пласман за даљи ниво такмичења.Ментор ученици је наставник Лилић 
Јасмина. 
 
У другом тромесечју наставник Миочевић Радица почела је припрему ученика за полагање пријемних 
испита за факултет и више школе. Припремна настава се одржава два пута недељно и похађају је 
ученици четвртог разреда. 
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Наставник Живка Миленовић држала је секцију из информатике „Прављење игрица“ .На секцији 
ученици уче прављење игрица у програму Gamemaker. Школа је обезбедила легалан софтвер како би 
могли да учествују на такмичењима.Радови  секције су послати на конкурс  који је објавио Рачунарски 
факултет.Резултати су објављени 17.03.2018.године.На жалост ученици нису добили награду.У плану 
је да се за следеће такмичење боље припреме. 
 
-Наставнивци математике и информатике су на почетку школске године из Каталога стручног 
усавршавања за школску 2017/2018. годину изабрали семинаре које планирају похађати уколико 
материјално буду у могућности. Такође, свако од наставника је испланирао кад ће одражати огледне 
и угледне часове 
 
У складу са тим, у школској 2017/2018.години сваки наставник одржао је најање један огледни 
час.Углавном су сви остали чланови стручног већа присуствовали одржаном часу.Евиденција о 
одржаним огледним часовима вођена је у Дневнику рада, бази за стручно усавршавање  и 
индивидуалној педагошкој документацији наставника који је држао час. 
Поводом Међународног дана броја Пи 21.03.2018. године наставници  Марија Марковић и Дарко 
Дујновић одржали су огледни час из математике у одељењима Е21 и С21.Часу су присуствовали сви 
наставници математике, наставник Петровка Ђорђевић, психолог и педагог школе. 
Семинару „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-
васпитним установама" одржаном 02.12.2017.године. присуствовао је наставник Марковић Марија.Са 
семинара je поднет извештај на састанку актива и седници наставничког већа.. 
У ОШ „Љуба Нешић“ у Зајечару саветнике за математику одржала  је семинар о формативном 
оцењивању. Састанку су присуствовали следећи чланови већа: Јасмина Лилић, Радица Миочевић, 
Живка Миленовић и Марија Марковић. На семинару је било речи о оцењивању, посебно 
формативном оцењивању и дати су неки предлози о вођењу педагошке документације.Чланови већа 
који су присуствовали семинару поднели су осталим члановима извештај са семинара. 
Остали чланови актива похађају акредитоване on line семинаре.Евиденција о томе се уредно води у 
бази за стручно усавршавање.  
 
На крају сваког класификационог периода извршена је анализа успеха ученика по одељењима.Како 
ученици првог разреда смера машински техничар за компјутерско конструисање показују слабије 
резултате часовима математике у том одељењу у другом полугођу присуствује психолог школе 
Љиљана Тешановић.У циљу побољшања наставе спроводи се и хоризонтална евалуација о чему се 
евиденција води у Дневницима рада и у педагошкој документацији наставника.Након сваке посете 
часа извршена је анализа тог часа. 
 
На једном од састанака у другом полугођу наставници су се договорили око задатака за матуру и они 
ће бити постављени на школски сајт, тако да их заинтересовани ученици могу видети и преузети. 
 
Такође, у току школске године на састанцима актива наставници математике заједно су радили на 
припреми задатака за писмене задатке, задатке за ванредне, разредне и поправне испите. 
 
После завршених матурских и разредних испита на састанцима је вршена анализа резултата тих 
испита.По распореду у јуну  месецу држана је припремна настава за ученике који ће полагати 
поправни испит из математике. Нема ученика који полажу поправни испит из информатике. 
 
Након завршеног уписа ученика у први разред за школску 2018/2019. годину извршена je 
прелиминарна подела часова . 
Чланови стручног већа су предложили и сложили се једногласно да нови секретар стручног већа за 
математику и информатику за школску 2018/2019. годину буде наставник математике Дарко Дујновић. 
 
 
 

 
 

Секретар стручног већа: 
Марија Марковић 
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  Годишњи извештај  
Стручног већа физичког васпитања за 2017/2017. год 

 
Рад наставника физичког васпитања у школској 2017/2018. години протекао је у реализацији: 
- припреме плана и програма наставе 
- требовања средстава која недостају  
- припрема и учешћу на такмичењима на нивоу школе 
- припрема и учешћу на такмичењима чији је организатор Спортски савез (општинско, окружно,   
међуокружно, републичко и државно такмичење) 
  Чланови актива физичког васпитања су били Саша Јанковић – председник, Бранисав Марић – 
секретар, Вук Петровић. 
  У септембру је направљен распоред коришћења сале и извршена прерасподела секција на 
наставнике. 
  У новембру је била редовна анализа рада ученика на крају првог класификационог  периода.    
Утврђено је да ученици изостају са наставе и донета одлука да се на разредним састанцима 
одељења разговара о потреби долажења на часове физичког васпитања. 
  На такмичењима су постигнути следећи резултати: 
Општинско такмичење - мали фудбал – 4. место ученици, а 2. место ученице, проф. Вук Петровић 
Општинско такмичење – Стони тенис – 1. место, проф. Вук Петровић 
Општинско такмичење – Стрељаштво – 5. место, а 3.место ученице, проф. Бранислав Марић 
Општинско такмичење – Атлетика у екпином пласману – 2. место ученици и 4. место ученице,  
а појединачно 1. место ученици: кугла, 400м, скок у даљ и 1. место ученица: кугла, проф. Јанковић 
Саша 
 Општинско такмичење – Одбојка - 3.место ученици, проф.Бранислав Марић 
Општинско такмичење -  Кошарка – 1.место ученици, проф.Бранислав Марић 
Општинско такмичење -  Рукомет – 1.место ученици,а 2.место ученице, проф.Јанковић Саша 
Окружно тамичење, Зајечар – Рукомет – 1. место ученици, проф. Саша Јанковић 
Окружно такмичење, Бољевац – Кошарка – 1. место ученици, проф. Бранислав Марић 
Окружно такмичење, Соко Бања – Стони тенис – 2. место појединачно ученик, а екипно 4. место, 
проф. Бранислав Марић 
Међуокружно такмичење, Крушевац – Атлетика у екипном пласману – 1. место ученици и 1. место у 
појединачном пласамну ученица, проф. Јанковић Саша 
Међуокружно такмичење, Ниш - Кошарка - 3. место ученици, проф. Бранислав Марић 
Међуокружно такмичење, Алексинац – Рукомет – 1. Место ученици, проф. Саша Јанковић 
Републичко такмичење, Нови Пазар – Атлетика – 4. место појединачно ученица, проф. Саша 
Јанковић 
Републичко такмичење, Лесковац – Рукомет – 8. место, проф. Саша Јанковић 
  Одржан је јесењи крос у организацији Спортског савеза, а планирани пролећни крос је одржан у 
нешто измењеном облику где су се мешовите екипе ученика и ученица надметале у надвлачењу 
конопца, у малом фудбалу и одбојка у 3 метра.  
  Стручно веће актива физичког васпитања је организовало међуодељенска такмичења у стоном 
тенису, кошарци и малом фудбалу у октобру месецу. 
  Одржан је хуманитарни турнир у кошарци и малом фудбалу, децембар 2017. 
  До краја наставне године реализоване су и све друге активности предвиђене планом. Часове је 
посетила психолог школе Љ. Тешановић. 
  Планирани семинар ван установе на Копаонику под називом ,,Усавршавање наставника за 
реализацију програма обуке скијања“ није реализован због мањка финансијски средстава.  
На завршном састанку актива је закључено да су моторичке способности код ученика у паду и да 
треба у наредној години побољшати активности ученика. 

Секретар актива   
Марић Бранислав       

--------------------------- 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 
 СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИКА, ХЕМИЈА И БИОЛОГИЈА  

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 
 

Стручно веће физика, хемија и биологија се током школске 2017/2018. састало 11 пута.  
               Рад се одвијао по унапред одређеним тачкама дневног реда, које се налазе и у годишњем 
плану рада. 
               Разговарало се о методама и облицима рада, усаглашавању критеријума оцењивања, 
тешкоћама у настави и мерама за побољшање.Такође је, анализиран и успех ученика на 
класификационим периодима и на крају 1.полугодишта, као и школске године и разговарано је о 
мерама за побољшање успеха.Дат је и предлог уписа за наредну школску годину. 
               Редовно се држала допунска настава из физике, хемије, биологије и екологије и заштите 
животне средине (по потреби), у терминима које су одредили предметни наставници, а налазе се у 
књизи евиденције, мада ови часови нису посећени у мери у којој би требали.  
               Што се тиче секција, овде ученици показују веће интересовање, па тако на креативне 
радионице које држи професорка биологије, долази 10-ак ученика. Ученици су правили новогодишње 
честитке, украсе, оловке, украсне предмете од рециклираног папира, подметаче за чаше и 
обележиваче за књиге декупаж техником, и исте продавали 26. и 27.12.2017.у оквиру Новогодишњег 
базара, али и за Осмомартовски и Ускршњи базар, традиционално као и сваке године. Као новина, 
активност која је реализована са члановима креативне секције „Креативно ћоше“ је и учествовање на 
Регионалном такмичењу ученичких компанија, које је било одржано 8.03.2018. у Нишу, а у 
организацији „Достигнућа младих“. Такође, екипа од 3 ученице учествовала је и на Републичким 
међународним данима предузетништва, које је одржано у Сокобањи у периоду 17.-19.05.2018., 
израдивши сувенире за такмичење „Сувенир Сокобање“. Детаљнији извештај о овим активностима 
налази се у извештају о раду секције. 
                Угледни час у току 1.полугодишта одржан је из биологије у одељењу С11.Наставна јединица 
је била „Синтеза протеина“. Час је био интересантан, динамичан, а једну групу током радионице су 
чинили и присутни наставници. Током 2.полугодишта одржани су и угледни часови из хемије-март, 
одељење Е12, а наставна јединица „Елементи 1а гупе“ ,физике-април, као и из екологије и заштите 
животне средине-јун. 
                Такође, професорка биологије је организовала стручни скуп за биологе из оба округа са 
темом „Унапређивање наставе биологије кроз примере добре праксе“ (20.12.2018.) и 
„Индивидуализација у настави биологије (6.02.2018.). 
                Као један облик унапређивања наставе природних наука, наставници су присуствовали 
угледном часу „Kahoot“ у настави и почели са припремом садржаја који ће се искористити током 
следеће школске године. 
                Од планираних активности изведена је посета манифестацији „Ноћ истраживача“  и 
Фестивал науке у ош „Десанка Максимовић“, манифестацији „Здраво, природно, домаће“. Такође, 
организован је одлазак ученика на у Фестивал науке у Београд, 16.12.2017.год. и Сајам науке у Нишу 
(31.03.2018.). Остварена је и сарадња са Заводом За Јавно Здравље „Тимок“, у оквиру обележавања 
Дана вода, па нам је тм приликом била гост и одржала предавање Магистар биологије, Милијана 
Вучковић. 
                Професорка биологије је присуствовала семинару „Формативно оцењивање“, 2.12.2017. и са 
осталим колегама је разменила искуства и поделила материјал са семинара.Посебна пажња 
посвећена је оцењивању презентација.У вези са тим колегама је дала табелу са ставкама које треба 
да се вреднују, а са којима би ученици били упознати на почетку. Такође, иста професорка је 
присуствовала семинару „Креативни приступ еколошким темама“. У оквиру реформе наставе у 
1.разреду гимназије, професорка биологије је била на обуци за водитеље, а потом одржала 2 обуке 
за колеге из Зајечарског и Борског округа, а у вези са наставом оријентисаном ка 
исходима.Наставници овог стручног већа похађали су током јула месеца он-лине семинар „Водич за 
час одељењског старешине“, у организацији ОКЦ Бор. 
                 Обележени су Дан чистог ваздуха  3.11.,Светски дан науке 4.11.( Корелација са Енглеским 
језиком-Израда паноа о биографијама научника),1.12. Светски дан борбе против сиде, Дан вода 
22.03., Дан планете 22.04. и Дан заштите животне средине 5.06.2018.                 
 
 
                                                                                       
                                                                                                               Председник стручног већа  
                                                                                                                   Данијела Ђорђевић 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2017 / 2018. ГОДИНУ 

 
 

Стручно веће има 12 чланова, od 2.полугодишта 11 чланова. У току школске 2017/2018. године 
стручно веће  је одржало 14 састанка. Радило се по унапред утврђеном плану, уз неке измене у 
зависности од актуелних ситуација  

Редовно је анализиран успех ученика, реализација допунске и додатне наставе, утврђиване су 
потешкоће у раду у појединим одељењима као и мере за њихово отклањање, извршили смо 
усаглашавање критеријума оцењивања, као и наставних планова са осталим предметима Дати су 
предлози за побољшање успеха ученика: 

- предузети мере у оквиру ОВ за редован долазак ученика на наставу,  
- ускладили термине допунске наставе из појединих предмета да би ученици могли да редовно 

долазе, 
-изнета је критика да наставници не сарађују довољно добро међу собом, у дискусији чланови 

СВ су сагласни да се сарадња поправи у смислу размене наставних материјала, планова, припрема, 
искустава, посете часовима колега али сарађивати по питању успеха и са одељенским старешинама, 

-примењивати што више разноврсних (који су на располагању) наставних средстава и метода 
рада, 

-по потреби прилагодити / редуковати програм појединих предмета у дозвољеним оквирима по 
сагласности Стручног већа     - делимично реализовано. 

- СВ је још једном изнело потребу опремања учионице 16 / 17 новим  рачунарима  ради 
стварања услова за инсталирање и рад савремених верзија CAD програма (SOLID WORKS,...), који 
захтевају бољи хардвер. Тренутно се користи застерели CAD програми – није реализовано. 

Из анализе рада СВ, наводе се и следеће активности СВ: 
- реализација плана стручног усавршавања и планираних курсеве у оквиру школе које 

наставници могу да изводе или похађају у оквиру стручног усавршавања– делимична реализација 
- У оквиру стручног усавршавања ван установе наставници су били на семинарима:  

- 25.10.17.ТШ Пирот „Репаратура машинских делова – методе, еколошки и енергетски 
аспекти (кб.676), Радицовић Раде, Јеленковић Владислав и Арсић Миодраг, 

- Достигнућа младих у Србији – ДМУС (кб.653), Ђорђевић Петровка 
- Водич за час одељењског старешине  - ОКЦ Бор (кб.23) – Цонић Снежана и током јула 

Дачић Дејан, Јеленковић Владислав и Радицовић Раде. - реализовано. 
- Стручно веће је било сложно да план и програм за МТзаКК треба иновирати, по добијању  

предлога за унапређење постојећег наставнг плана и програма за МТзаКК који је дала експертска 
радна група – чланови  наставници Машинске школе “Панчево” и Политехничке школе  Крагујевац и 
анализи СВ, чланови СВ су се једногласно сложили са понуђеним предлогом, 

- Истакнута је потреба за што више ваннаставних активности – секције и припреме за 
такмичења ученика у знању,  

- активне секције и наставници:  
o Секција програмирање робота – Цонић Снежана и Јеленковић Владислав;  
o „Креативно чоше“ - Ђорђевић Петровка и Ђорђевић Данијела 
o Браварска секција – Николић Драган 
o Секција „HiP-Online“ – Радицовић Раде 
- рад секција реализовано. 

- Цонић Снежана и Јеленковић Владислав са колегама из ЕлектроСВ су били ментори нашим 
ученицима  (до 16 година) који су освојили 3.место на такмичењу ZaLego FLL у Београду и пласирали 
су се у финале FLL Adria у Цеље, Словенија  

а на регионалном такмичењу из Статике одржано у ТШ Велика Плана ученик 1.разреда М11 
Павле Ивковић пласирао се на републичко такмичење а ментор је био Владислав Јеленковић и  

на такмичењу ученика у програмирању робота одржано 11. и 12. 4. 2018. у Крушевцу наши 
ученици (2 екипе) заузели су 4. и 3. место са менторима Владислав Јеленковић и Драган Панић 
(Електро С.Веће). 

- Прелиминарна анализа могућих занимања за упис 2017/2018 – МТзаКК, а коначно за план 
уписа за школску 2018/2019 годину - Стручно веће је сагласно да предлог обр.профила за упис 
следеће школске године буде поново Машински техничар за компјутерско конструисање – није 
реализовано. 

- Наствници Петровка Ђорђевић, Снежана Цонић и Горана Младеновић су добиле задужења у 
вези промоције школе и занимања која уписујемо кроз посете Основних школа у граду, остали 
наставници се припремају за промоцију школе за „Отворена врата“ 12.5.2018. у зависности од 
предмета које предају и учионице/лабораторије где ће дежурати - реализовано 

- СВ је упознато са Извештајем са седнице Скупштине заједнице машинских школа одржано у 
Соко Бањи (нови ЗОСОВ, активни и пасивни профили, дуално образовање, презентације разних 
пројеката...) 
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- Припремање спискова испитних питања и уџбеника за ванредне ученике - реализовано. 
- Припремање спискова испитних питања и задатака за матурски испит МТзаКК а припремна 

настава је организована и одржана за све ученике заврашних разреда ради помоћи ученицима за 
полагање матурских испита –реализовано.  

- Стручно веће је Директору установе, у складу са резултатима Уписа 2017/18, те расположивим 
фондом часова, дало предлог прелиминарне поделе часова на наставнике за школску 2018/2019-ту 
годину. 

- Изабрано је ново руководство Стручног већа, председник је Србољуб Бркић а секретар је 
Горана Младеновић. 

- План рада Стручног већа за  школску 2016/2017. годину је делимично реализован. 
 

16.08.2018. Председник стручног већа 
 Раде Радицовић, дипл.маш.инж. 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕЛЕКТРОTЕХНИКЕ 
ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

 
Стручно веће електротехнике у школској 2017/2018 години чинили су следећи наставници: 

 
1. Адамовић Снежана 
2. Лацковић Александар 
3. Вучић Милан 
4. Стојановић Слађан 
5. Живков Ђокица 
6. Коцић Милан 
7. Манојловић Драган 
8. Милић Драган 
9. Вукић Ненад 
10. Миливојевић Срећко 
11. Михајловић Биљана 
12. Младеновић Данијела 
13. Николић Дејан 
14. Пејовић Драган 
15. Петровић Драгана 
 

У току године  одржано је седам састанака, којима су присуствовали наведени чланови 
стручног већа. На састанцима се радило по датим тачкама дневног реда. На почетку школске године 
утврђен је план рада стручног већа, начин оцењивања ученика и начин реализације свих облика 
образовно-васпитног рада. Током првог полугођа редовно је анализиран успех ученика, као и 
реализација свих облика образовно-васпитног рада.  
 

Наставници стручног већа електротехнике организовали су следеће курсеве и обуке у 
установи за ученике основних школа: 
 

 "Увод у HTML и CSS";   

 " Програмирање Лего робота ";   
 

Наставници стручног већа електротехнике организовали су следеће секције: 
 

 Новинарска секција;   

 Програмирање Лего робота;    
 

Наставници стручног већа електротехнике учествовали су у колерацији са осталим већима на 
конкурсима: 

 
- Ерасмус + 

- aces - act local CALL for project proposals 2018 
 

Наставници стручног већа електротехнике припремали су ученике за учешће на такмичењима, и 
то за: 

 

 Регионално такмичење у предузетништву "Пословни изазов" одржано у Лесковцу  

 Државно такмичење у предузетништву "Пословни изазов" одржано у Београду 

 Такмичење Запаног балкана у предузетништву "Пословни изазов" одржано у Сарајеву 

 Међународнa конференција студенатских пројеката у организацији ИЕЕЕ на Електронском 
Факултету у Нишу  

 Такмичење Хакатон – Зајечар 

 Републичко такмичење у "Програмирању робота"; Владичин Хан 

 Ученичке компаније – Ниш 

 Такмичење ГАЛАКСИЈА КУП 2018 – Зајечар 

 Он- лајн такмичење „Титан“ – Достигнуће младих Београд 

 Орнизовано такмичење  „Тимочки пословни изазов“ - Зајечар 
 

Наставници стручног већа електротехнике са ученицима учествовали су на : 
 

 Наставници стручног већа електротехнике заједно са ученицима школе учествовали су у 
презентацији школе, како у установи, тако и ван за ученике основних школау Зајечару.  
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 Сајам науке - ОШ“Десанка Максимовић“ Зајечар,  

 Научни торнадо – ОШ“Вук Караџић“ Неготин 

 МАРКЕР ФЕСТ у Новом Саду 

 У сарадњи са Радио клубом Тимок реализовано дирекно укључеење са свемирском станицом 
НАСА 

 У сарадњи са истраживачком станицом Петница реализован је СТЕМ пројекат у Петници и 
Осјеку 
 

Наставници електро актива и директор  узезли су активно учешће на састанцима Заједнице 
електротехничких школа Србије. 

 
 
 
 

секретар Стручног већа: 
                                                       Дејан Николић дипл.инж.електротехнике 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА САОБРАЋАЈНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА  
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 
 

 
Стручно веће саобраћајне групе предмета чине наставници: 
Горан Пујић – наставник саобраћајне групе предмета 
Добриловић Дамир – наставник саобраћајне групе предмета 
Ћеферјановић Драган – наставник практичне наставе 
Младеновић Никола – наставник практичне наставе 
Ђорђевић Дејан –инструктор вожње 
Павловић Срђан – инструктор вожње 
Цветковић Сања – инструктор вожње 
Петковић Ненад – инструктор вожње  
 
На почетку школске године уписана сва одељења саобраћајне струке: техничар друмског 

саобраћаја и возач моторних возила. 
Током школске 2016/2017. године настава је реализована у потпуности, У марту је 

организована посета транспортном предузећу „Ласта“, као и посета сајму аутомобила „BG – Car 
show“. Такође, током марта имали смо посету високе стручне техничке школе из Ниша, где су 
представници ове школе одржали предавање одељењима С-22, С-31 на тему радног времена возача, 
базирано на изменама и допунама закома о радном времену посаде возила. 

У мају месецу организована је посета Асфалтној бази, предузећа „STRABAG“, где су ученици 
одељења С-31 упознати са начином производње асфалта у једној од најмодернијих асфалтни база у 
Европи. 

Током школске године у више наврата ученици одељења техничара друмског саобраћаја и 
наставници у сарадњи са Црвеним крстом и аутошколама на територији града спроводили су акције 
на пољу унапређењу безбедности саобраћаја. Акције су се огледале у виду предавања основцима, 
употреби „пијаних наочара“ и симулирању саобраћајних назгода. 

 
 

Руководилац стручног већа: 
Пујић Горан 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 
 О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ШК. 2017/2018. ГОД. 

 
Стручно веће има 4 члана. 
Одржано је седам састанака већа којима су присуствовали сви чланови: 

1. Јасмина Првуловић,  
2. Станковић Петровић Слободанка, 
3. Момчиловић Миодраг и 
4. Николић Саша . 

               Остварен је план рада већа за  школску 2017/2018 годину 
 
               Наставници су остварили своја задужења у оквиру четрдесето-часовне радне недеље и 
остварили  део стручног усавршавања. 
             Рад се одвијао по унапред одређеним тачкама дневног реда, које се налазе и у годишњем 
плану рада. Разговарало се о методама и облицима рада,усаглашавању критеријума оцењивања, 
тешкоћама у настави и мерама за побољшање успеха. 
             Анализиран је и успех ученика после првог класификационог периода( првог тромесечја) и на 
крају 1.полугодишта, разговарано је о мерама за побољшање успеха. 
            Дат је и предлог уписа за наредну школску годину. 
            Редовно се држе и допунски и додатни часови, у терминина које су одредили предметни 
наставници, и који се налазе у књизи евиденције рада. 
            Од планираних активности које се налазе у годишњем плану рада, наставници  Станковић 
Петровић Слободанка и Николић Саша, припремали су ученике одељења С31,Е43 и Е44  и у  
Септембру у просторијама Омладинског центра организовали обележавање Европског дана страних 
језика.  
           
             Наставник Николић Саша припремао је ученике и уз помоћ наставника електро групе 
предмета  Манојловић Драгана, организовао  Он-лајн такмичење  `BEST in ENGLISH` из енглеског 
језика.Ученици су показали  запажене резултате.На нивоу целе Европе заузели су 85 место у односу 
на 730 школа које су се такмичиле,а на националном нивоу заузели су треће место у односу на број 
школа које су се такмичиле.  
                      
             Наставник Николић Саша припремао је ученика Виктора Станковића, ученика одељења 
Е44,који представљао је нашу Техничку школу на државном такмичењу из Енглеског језика за ученике 
завршних разреда  Гимназија и Средњих стручних школа  у организацији Друштва за Стране језике 
где је освајањем трећег места по оствареном бодовном резултату нашао  међу девет такмичара из 
зајечарског округа који су се пласирали на Републичко такмичење које је одржано  14.04. 2018.г.у 
Београду. 
 
           Ученици наше,Техничке школе,били су и учесници овогодишњег  Хипо такмичења већ трећу 
годину за редом. 
Ове године 23 ученик је узео учешће у овом такмичењу ,19 ученика  такмичило се у категорији Хипо 4  
(ученици 1. и 2. разреда) и 4 ученика у категорији  Хипо 5 (ученици 3.и 4. разреда). 
Наставници који су учествовали у организацији и реализацији Прелиминарног дела  такмичења су 
Слободанка Станковић-Петровић,Миодраг Момчиловић и Саша Николић који је припремао ученике за 
такмичење. 
Од укупно 23 ученика у Прелиминарном кругу одржаном 24.02.2018.год. за полуфинални круг 
пласирала су се четири ученика наше школе,Ђорђе Петровић,Е11,Александар Митровић и Петар 
Рајковић-Лекић,Е24 у категорији Хипо 4,освојивши максимални број бодова (70) и Виктор 
Станковић,Е44 у категорији Хипо 5,освојивши 101 бод од максималних 105. 
Од укупно 4 ученика који су стекли право да се такмиче у Полуфиналном кругу одржаном 17.03.2018. 
наш ученик Петар Рајковић-Лекић успео је да се пласира у Финале Хипо такмичења за 2018. год. 
Петар Рајковић-Лекић и његов ментор наставник Саша Hиколић представљали су нашу школу у 
Италији,Лидо ди Јесолу на Финалном такмичењу Хипо 2018. 
Петар је остварио феноменалан резултат и у генералном пласману у склопу своје категорије заузео је 
вискоко 4то место на свету. 
 
       Анализиран је и успех ученика после другог класификационог  периода        ( трећег тромесечја) и 
на крају 2.полугодишта, разговарано је о мерама за побољшање успеха. 
 
Наставници Момчиловић Миодраг и Николић Саша, који су уједно и разредне старешине,прошли су 
ON-LINE обуку `Водич за час одељенског старешине` у периоду од 6.7.-3.8.2018.г.  и остварили 28 
сати стручног усавршавања. 



 47 

 
Сви ученици су оцењени у складу са Правилником о оцењивању.  
 
 Да би обезбедили што пријатнији и привлачнији амбијент за учење страних језика, и да наши ученици 
могу да остварују што боље резултате волели бисмо да једна учионица буде посвећена учењу само 
страних језика. 
 
 
 
 
03.09.2018                                                              Секретар Стручног већа страног језика 
                                                                                                   Саша Николић 
                                                                                          Секретар стручног већа 
                                                                                                   Саша Николић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА 

УМЕТНОСТИМА   ЗА  ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 
У току школске 2017-2018.године стручно веће састало се 11 пута.Састанцима су присуствовали сви 

чланови стручног већа и радило се по унапред урађеном плану.Током свих састанака пажљиво су 

разматрана сва питања, радило се увек конструктивно и уважавало се мишљења свих чланова 

стручног већа. На дневном реду биле су следеће теме:  разговор чланова Стручног већа на тему 

усклађивања плана и програма за школску 2017/2018. годину , разговор на тему усклађивања 

критеријума оцењивања. Разговорало се и о квалитету знања ученика и могућностима његовог 

побољшања, о предностима и недостацима употребе електронских медија у настави и о резултатима 

рада ученика и начинима побољшања успеха ученика током школске године. Извршено је 

усаглашавање критеријума провере знања при чему је , по   мишљењу чланова већа, за позитивну 

оцену  ( довољан 2 ) потребно да ученик препозна одређено градиво. За веће оцене очекују се од 

ученика да усвојено знање примењује и повезује са садржајима других предмета а приликом 

вредновања ученичких одговора треба узети у обзир и говорну културу ученика. . На састанцима  

закључено је да успехом ученика не можемо бити задовољни али да слабом успеху није разлог 

неадекватан приступ наставника процесу рада већ све учесталија недисциплина ученика.  Анализом 

успеха ученика на крају школске године Стручно веће је установило да треба чешће вршити провере 

знања, најбоље на крају сваке наставне јединице кроз контролне вежбе. План и програм за школску 

2017/2018. годину је реализован. Планирани писмени задаци  и контролне вежбе  на време су 

одржани. Наставници српског језика и књижевности били су ангажовани око литералних радова 

ученика током школске године. Током године редовно су држани часови допунске и додатне наставе, 

а  одржана је и  припремна настава из српског језика за матурски испит. Редовно је анализиран успех 

ученика, реализација допунске и додатне наставе, утврђиване су потешкоће, као и мере за њихово 

отклањање. 

Наставник Наташа Богдановић у оквиру драмске секције припремила је представу за ученике и 

наставнике за Савиндан. Наставници Маја Миленковић и Драгана Јаћимовић су такође учествовале у 

организацији приредбе због чега су и биле похвљене посебном захвалницом  коју им је доделила 

школа. 

На Савиндан је и Актив за српски језик и књижевност посебно похваљен и добио је Светосавску 

награду школе.  

Наставник Драгана Јовановић лекторисала је чланке за шклске новине и заједно са наставником 
Биљаном Михајловић водила новинарску секцију. 
Професори Драгана Божиновић , Гордана Виденовић и Бранислава Виденовић присуствовали су на 
Општинском такмичењу рецитатора и своје утиске о томе изнели на састанку Стручног већа. Ученици 
наше школе нису се такмичили  иако је било планирано јер ученици нису били заинтересовани. 
Такође, радило се на иновацијама у настави, коришћењу савремених наставних средстава. 
 Наставник ликовног Драгана Јаћимовић организовала је изожбу ученичких радова у холу школе. 
 Наставник Маја Михајловић водила је хор са којим је учествовала у бројним активностима у школи и 
ван ње. 
Наставник Наташа Богдановић  припремила је  са ученицима презентацију Језичке недоумице која је 
приказана наставницима . 
Организована је промоције књиге поводом Светског дана књиге 23.4.2018. У организацији су 
учествовале  Драгана Божиновић и Драгана Јовановић. 
Сваки члан стручног већа израдио је лични план стручног усавршавања . У оквиру поменутих 
активности личног усавршавања,наставник српког језика и књижевности Драгана Божиновић, 
представила је осталим члановима стручног већа свој лични блог са лекцијама из српског језика и 
књижевности којима се пружа помоћ ученицима у савладавању градива. 
Од ваннаставних активности  нисмо успели да организујемо посету Сајму књига у Београду због 
малог броја заинтересованих. 
На једном од састанака чланови актива донели су одлуку да ове године користе читанке за први, 
други и трећи разред, четврти разред чији је издавач Клет. 
 

Председник актива 
 Драгана Божиновић. 
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ИЗВЕШТАЈ  
О  РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА  

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 

 
 Стручно веће друштвених наука једном месечно је одржавало састанке, којима су 

присуствовали сви чланови већа и то: Аранђеловић Мирјана, професор социологије и устава и права 
грађана, Бабић Пантелија, професор историје, Видановић Драган, професор географије и грађанског 
васпитања, Динић Никица, професор предузетништва, Дамњановић Снежана, професор грађанског 
васпитања, Јовић Зорица, професор филозофије, Младеновић Миљан, вероучитељ и Михајловић 
Јелена, професор историје. 
На састанцима је вођен разговор о стручном усавршавању наставника, као и унапређењу наставе у 
области друштвених наука и о корелацији сродних предмета. Говорило се и о побољшању успеха 
ученика у области друштвених наука. 

Следи извештај о раду по месецима. 

СЕПТЕМБАР 2017. 
1. Усвајање распореда часова за 2017./2018. годину 
2. Усвајање термина за одржавање допунске и додатне наставе 
3. Формирање секција према интересовањима ученика 
4. Израда наставних планова 
5. Интензивирање рада у Ђачком парламенту 

ОКТОБАР 2017. 
1. У електронском облику је унето стручно усавршавање предметних наставника, како у 

установи, тако и ван установе 
2. Разматрани су критеријуми о оцењивању и проверавани да ли су у сагласности са 

правилником о оцењивањ 

НОВЕМБАР 2017. 
1. Вршена је припрема ученика за такмичење из историје, као и из предузетништва 
2. Извршена је анализа остварених резултата на крају првог тромесечја школске 

2017/2018.године 

ДЕЦЕМБАР 2017. 
1. Интензивирани су часови додатне и допунске наставе 
2. Извршена је посета часова других колега, као и контрола спровођења корелације планова 

предмета друштвених наука 
1. Израда наставних планова 
2. Интензивирање рада у Ђачком парламенту 

ЈАНУАР 2018. 
1. Одржани су огледни и угледни часови из предмета друштвених наука 
2. Похађани су семинари, како у установи тако и ван установе 
3. Извршена је анализа рада стручног већа на крају првог полугодишта школске 

2017/2018.године 

ФЕБРУАР 2018. 
1. Извршена је припрема ученика за општинско такмичење из историје и предузетништва 
2. Организовано је предавање на тему Насиље и насилничко понашање 

МАРТ 2018. 
1. Вршена је припрема ученика за регионално такмичење из историје, као и из предузетништва 
2. Извршена је посета часова других колега ради обогаћивања искуства у настави 

АПРИЛ 2018. 
1. Вршена је припрема ученика за републичко такмичење из историје 
2. Интензивиран је рад допунске и додатне наставе, као и рад секција 
3. Извршена је анализа остварених резултата на крају другог тромесечја школске 

2017/2018.године 

МАЈ 2018. 
1. Интензивиран је рад ђачког парламента 
2. Организовано је предавање на тему Болести зависности 

ЈУН 2018. 
1. Појачан је рад са ученицима на допунској настави, како би се постигли што бољи резултати 
2. Анализирани су резултати рада Стручног већа друштвених наука на крају школске године и 

закључено је да су постинути бољи успеси ученика из друштвених наука у односу на 
2016/2017.годину 
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ЈУЛ 2018. 
1. Извршена је оквирна подела часова 

АВГУСТ 2018. 
1. Одржан је састанак Стручног већа друштвених наука 
2. Извршена је коначна подела фонда часова 
3. Извршене су припреме за рад предмета друштвених наука 

 
У Зајечару 30.08.2018.године                             Секретар Стручног већа 

                                                Снежана Дамњановић, професор грађанског васпитања 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА  
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 

Извештај о раду секције из Рачунарства и информатике  
за школску 2017/2018. год. 

 
Секцију из Рачунарства и информатике похађало је 15 ученика, по одељењима:  
 
 Е11  6 ученика: Филиповић Немања 
  Станковић Стефан 
  Петровић Ђорђе 
  Перић Јован  
  Ковачевић Лазар 
  Бкић Никола 
 
 Е12  5 ученика: Цоловић Јован 
   Петронијевић Млађан 
   Младеновић Габријел 
   Ђорђевић Лука 
   Богдановић Анђел 
 
 Е14 4 ученика Поповић Алекса 
   Вељковић Алекса 
   Васковић Лазар 
   Агић Младен 
 

Рађени су задаци за такмичење „Дабар“, које је одржано online на нивоу целе Србије, и на коме су 

учествовали сви ученици. 

 

На републичко такмичење није се пласирао нико од ових ученика. 

 
предметни наставник 
Наташа Стефановић 

 

Извештај  раду информатичке секције-прављење игрица 
 

Школске 2017/18 године почела је са радом информатичка секције-прављење игрица.Секцију 
су основали ученици одељења Е-24 са наставницом информатике Живком Миленовић.Секција се 
одржавала четвртком поподне а за потребе секције школа је обезбедила одговараући софтвер.  

Ученици су учествовали на такмичењу које је организова Рачунарски факултет из Београда и 
тим ученика чији је координатор био ученик Милош Станјловић је ушао  финале са још 9 тимова из 
Србије и представљао свој рад у Београду. 

У априлу и мају, а са жељом да се секција прошири, чланови секције су држали обуку свим 
заинтересованим ученцима о софтверу за прављење игрица.  

Секција ће наставити са радом и наредне године . 
Наставник 

Живка Миленовић 
 

Извештај о раду секције „HiP-Online“ за 2017/18. 
 

Секција „HiP-Online“окупља ученике одељења Е33 а од ове године и одељење Е23 али је 
намењена и свим ученицима који се интересују за проблеме у области хидраулике и пнеуматике. 

Све активности секције су истраживачког типа и у највећем делу су реализоване 
објављивањем преко интернета. Према потреби секција се састала и у лабораторији за мехатронику, 
када су се реализовали одређени садржаји применом Festo едукативне опреме. 

Ради лакше реализације и праћења рада секције формиране су Facebook групе   
 „HiPS-E33-17-18“  за ученике одељења Е33 и „HiP E23“ за ученике Е23 (оба одељења Техничари 
мехатронике).  

Ученици у сарадњи са предметним професором прате савремене токове у информационим 
технологијама, развоју система Х и П управљања, архитектури Х и П уређаја, праћење развоја Х и П 
компонената и система и остале садржаје из области хидраулике и пнеуматике. 

https://www.facebook.com/groups/548480678631625/
https://www.facebook.com/groups/548480678631625/
https://www.facebook.com/groups/878608295628663/?ref=group_header
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Активности су усмерене на:  

 продубљивање градива, нарочито из области за које су ученици посебно заинтересовани, 

 извођење експеримената и огледа. 
Стално активних у раду секције је било 12 ученика а повремено су учествовала још 15 

ученика. Одржано је 25 часова. 
Од планираних активности реализовано је: 
 

Р. бр. 
теме 

Назив теме Реализовани садржаји 

1 
Функционалне шеме 
хидрауличких и 
пнеуматских система 

Ученици су објавили у FB групи 65 линкова сајтова који се 
баве Х и П проблематиком: 

 Приказ  рада логичких вентила, 

 Приказ рада разводника са пилот активирањем 
активиран, 

 Принцип рада цилиндра са потврдом предвиђеног рада- 
„State diagram“ снима рад и графички презентује, 

 Пнеуматске шеме, спецификација са описом, 

 Хидраулички цилиндри – како се израђују и принцип 
рада, 

 Компресори – подешавање рада компресора 

 Хидро агрегати 

 Хидрауличке пресе, 

 Хидрауличке дизалице, 

 Циклограми и веза саState diagram_има у ФлуидСИМ_у, 

 велики број вентила из разних група. 

2 

Примери примењених 
хидрауличких и 
пнеуматских система 
(припрема и објављивање 
радова са садржајем – 
уводни опис, слике 
уређаја са шемом, кратак 
опис шеме / процеса и 
спецификација уграђених 
компоненти).  

Ученици су објавили у FB групи 14 писаних радова у којима су 
детаљно описали веома занимљиве хидрауличке и 
пнеуматске системе које су открили истраживањем на 
интернету 

3 

ХиП системи реализовани 
применом разних метода 
(Festo VDMA, каскадна 
метода, тактна метода, 
комбинована метода, ...) 

Ученици су: 

  објавили у FB групи 28 линкова сајтова и видео клипова 
који се баве проблематиком решавања Х и П шема 
применом разних метода, 

 у лабораторији за мехатронику реализовали 11 шема 
пнеуматских система који су одабрали као 
најзанимљивије и  

 ученици су снимили и обрадили детаљно 10 видео 
клипова са комплетним описима пнеуматског упраљања 
системима и објавили ФБ групи. 

4 
Уградња и провера 
исправности компонената 
ХиП система 

Ученици су објавили неколико линкова сајтова произвођача Х 
и П опреме и система на којима су нашли интересантне 
чланке о производњи и уградљи (монтажи) као и 
функционисању система, 
као и каталоге произвођача са понудама ХиП компоненти. 

 
Објективни и мерљиви показатељи остварења  

 Број чланова секције (Facebook групе HiPS-E33-17-18 и   HiP E23), 

 Број објава ученика у Facebook групама, видео радови ученика и писани  радови ученика. 
Видљивост активности  

 Позив за учлањење секције 

 Facebook група   HiPS-E33-17-18 и   HiP E23 

 Прилози на блогу „HiP komponente i sistemi“ 

 Лого секције 
 
       Координатор секције: Раде Радицовић 
 

https://www.facebook.com/groups/301200556906382/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/878608295628663/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/301200556906382/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/878608295628663/?ref=group_header
https://hipko.wordpress.com/
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Извештај о раду рецитаторске секције 
 
Рецитаторска секција је и ове 2017/2018. школске године узимала учешће у бројним 
манифестацијама у школи и ван ње.  Поводом Савиндана, школске славе, чланови секције су нас 
пригодним стиховима подсетили на живот и рад Светог Саве.   
Школско такмичење рецитатора одржано је 13.2.2018. године и тада се истакли Милица  Давид 
Станковић . Традиционална општинска смотра рецитатора окупила је најбоље рецитаторе из свих 
школа наше општине, па и ученике Техничке школе. Секција је бројала 4 члана, а састанци су 
одржавани једном недељно, а по потреби и чешће. 
 

Руководилац секције: Драгана Божиновић, проф. 
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ИЗВЕШТАЈ  
О РАДУ ХОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 2017./2018. ГОДИНЕ 

 

 
Часови хорске секције су одржани у већем броју од планираног (планирано је 37 часова, а одржанo 
50). Поред ученика Техничке школе у хору су још и ученици Економске школе и Медицинске школе 
(само у првом полугодишту). Хор је учествовао на две поетске вечери (15.11.2017. и 24.1.2018) које су 
одржане у Радул беговом конаку у организацији професорке енглеског језика Економске школе 
Јадранке Бједов, као и на Светосавској приредби приређеној у Техничкој школи и на градској 
академији поводом Савиндана одржаној у сали зајечарског позоришта. Током другог полугодишта хор 
је наступао на свечаној додели диплома матурантима Техничке школе у сали музичке школе „Стеван 
Мокрањац“ у Зајечару. 
 
 
 
 

                                                                                                           Наставик музичке културе/музичке 
уметности 

   Маја Миленковић  
 

И З В Е Ш Т А Ј  О   Р А Д У   С Е К Ц И Ј Е:  
ПРОГРАМИРАЊЕ  LEGO  РОБОТА 

за школску 2017/2018.г. 
 

Следећи наставници су реализовали секцију: ПРОГРАМИРАЊЕ  LEGO  РОБОТА, 
обзиром да се јавила потреба да се пренесе стечено знање ученицима: 

Наставници који су били укључени у рад секције: 
4. Панић Драган, 
5. Манојловић Драган, 
6. Снежана Цонић и 
7. Владислав Јеленковић 

Секција је почела са радом 5.10.2017. и одвијала се све до 12.05.2017, у поподневним 
терминима, у почетку двочасовним са темпом од једанпут недељно (четвртком) у уч.бр.18. Пред 
такмичења и уз растуће интересовање ученика, у складу са њиховим могућностима, термини су 
постајали трочасовни, четворочасовни, па чак и петочасовни, уз налажење до два па и три пута 
недељно. Секцију је похађало 18 ученика од првог до четвртог разреда, а укупно је одржано 120 
часова. 

Изузетним залагањем наставника у опремању и набавци материјала и неопходних 
реквизита потребних за рад секције и реализацију-припрему задатака за такмичења, као и великим 
ентузијазмом ученика, секција добија на замаху, па су тако остварени следећи резултати на 
такмичењима:  

 ФЛЛ државни турнир. Одржан у Београду 20.1.2018. – освојено je треће место и пласман на 
финале FIRST® LEGO® League Adria које је оджано 10. марта у Гросупљу у Словенији. 
Школски тим чинили су ученици :Лазар Васковић (Е14), Алекса Поповић (Е14), Милош 
Ркуловић (М11), Петар Панић (Е14), Милош Богдановић (Е14) и Павле Ивковић (М11). 

  Такмичење FIRST® LEGO® League Adria је одржано у Гросупљу 10. марта и наш тим је 
заузео 25. место у конкуренцији 26 тимова. 

 V Регионално такмичење машинских школа у програмирању LEGO робота, одржано је у 
Владичином Хану, 13.04.2018. – освојено прво место (ментор екипе ZALEGO1: Јеленковић 
Владислав; ученици: Никола Ристић и Алекса Рајковић), друго место (ментор екипе 
ZARDUINO: Драган Панић; ученици: Гроздановић Марко и Илић Огњен) и четвро место 
(ментор екипе ZALEGO2: Драган Манојловић; ученици: Миленковћ Невеном и Стојановић 
Теодором); 

 WER  финално такмичење у програмирању mBot робота је одржано 28. 04.2018. у београдској 
основној школи „Владислав Рибникар“. У категорији средњошколаца наша екипа у саставу 
Стефан Ницић (Е14) и Никила Петровић (Е14) са наставником-ментором Драганом 
Манојловићем освојила је 5. место. 

 V Републичко такмичење машинских школа у програмирању LEGO робота, одржано у 
Крушевцу, 11. и 12.05.2018. – освојено III место (ментор екипе ZARDUINO: Драган Панић; 
ученици: Гроздановић Марко и Илић Огњен) и IV место (ZALEGO1: Јеленковић Владислав; 
ученици: Никола Ристић и Алекса Рајковић); 

У Фебруару је за време зимског распуста одржана Зимска школа програмирања робота коју је 
похађало око 30 ученика основних школа. 
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Ученици и наставници укључени у рад секције редовно су презентовали рад Техниче школе и саме 
секције па су тако били на:. 

 Тимочком научном торнаду у Зајечару, одржаном 18.11. 2017. 

 Тимочком научном торнаду у Књажевцу одржаном 16.12.2017. 

 Дану отворених врата школе одржаном 12. 5. 2018.  

 Маркер фесту у Новом саду 8. и 9.6. 2018. у Новом Саду. 
Током школске године одржана је и  заједничка радионице са наставницима и ученицима из Видина. 

Обзиром на велико интересовање ученика, у плану је да се секција у наредној школској 
години допуни – прошири и даље унапреди њен рад. 

 
СТЕМ образовање и нове технологије у циљу регионалног развоја 

 
Истраживачка станица Петница у сарадњи са партнерском организацијом Осијек Софтwаре Цитy из 
Хрватске организовала је програм додатног образовања намењен наставницима и ученицима 
средњих школа из Србије и Хрватске. На нашу велику радост, тим наше школе (ученици Лазар 
Чебуковић, Никола Ристић и наставници Драган Манојловић и Дејан Николић) изабран је да учествује 
у овом пројекту. 
Пројекат „СТЕМ образовање и нове технологије у циљу регионалног развоја“ подржан је од 
стране амбасада САД у Србији и Хрватској и обухвата учешће тимова из укупно 16 школа из 
различитих крајева обе земље. Осмишљен је тако да изабране средње школе трајно добијају пакет 
неопходан за реализацију савремене наставе и ваннаставних активности у области роботике, као и 
пакет образовних програма. Пројекат ће трајати укупно шест месеци, а обухвата семинаре у Петници, 
Осијеку и активности у онлине фази. 
У периоду од 13. до 18. јануара 2018. године одржан је први семинар у Истраживачкој станици 
Петница. Током шест дана организоване су различите, веома интересантне и поучне активности. 
Упознали смо се детаљније са програмирањем Лего робота и његовом применом у настави, 
применом и могућностима Ардуино платформе, имали прилику да се ближе упознамо са начином 
рада у Петници, обиђемо лабораторије, чујемо искуства успешних роботичара. 
Активности  унутар самих школа са роботским пакетом који је добила свака школа као и онлине фаза 
учења и реализација малих научних пројеката (електроника, програмирање, 3Д моделинг) 
Завршни семинар  одржан  је у Бизнис инкубатору Свеучилишта у Осијеку од 25. до 30. јуна 2018. 
године. 

у Зајечару,  31.08.2018.      Кординатор: 
         Манојловић Драган 

          
ГОДИШЊИ   ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ   КРЕАТИВНЕ   СЕКЦИЈЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ  
 

 Током школске 2017/2018.године, чланови секције су се састали 37 пута. Чланови секције су 
сада ученице првог разреда, смер техничар друмског саобраћаја (С11).  
               На часовима су ученици научили основна правила у вези декупаж технике и иста применили 
у изради декоративних и употребних предмета (Новогодишње честитке, обележивачи за књиге, 
подметачи за чаше, кутије, послужавници, свећњаци, сталци за јаје-чувар куће, ускршње корпице...). 
               Израђене предмете ученици су излагали и продавали на Новогодишњем, Осмомартовском и 
Ускршњем базару у центру града. 
               По први пут, ове школске године, ученици су оформили ученичку компанију и учествовали 
8.03.2018. године, на Регионалном такмичењу ученичких компанија, у Нишу, а у организацији 
„Достигнућа младих“. Ученици су најпре осмислили идеју, набавили материјал за рад, израдили 
производе,тражили спонзоре, производе продавали непосредно пре такмичења у оквиру школе и 
писали компанијски извештај. Производ је био „џемпер за шољу“.Овом активношћу ученици су 
развијали предузетничку компетенцију, али су и учили за живот, развијали сарадњу, толеранцију, 
хуманост, поштовање туђег мишљења. Иако нису били у првих 5 најбољих компанија, ученици су 
имали један од најлепших штандова и запажен јавни наступ на самом такмичењу.  
               Такође, од ученика чланова секције формиране су три трочлане екипе са менторима. Свака 
екипа је осмислила идеју, израдила производе и написала мини бизнис план за Републичко 
такмичење за „Сувенир Сокобање“, у оквиру Међународних дана предузетништва, који су одржани у 
периоду 17.-19.05.2018. у Сокобањи. Након прегледаних радова, једна од екипа је позвана да своје 
производе представи у Сокобањи. Производ ове екипе је био уникатни GIFT BOX који се састојао од 3 
производа-гипсани магнет са мотивом Сокобање, врећица Ртањског чаја и картице са текстом и 
сликама информативног карактера. И ова екипа ученика је имала запажено представљање.  
               Свим поменутим активностима, секцја је допринела промоцији школе, како у граду, тако и 
шире. 

 
Данијела Ђорђевић 
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ГОДИШЊИ   ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ   СЕКЦИЈЕ ИЗ ПРЕДУЗЕТНИШТВА    
ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ  

 
             У току школске 2017/2018. године у Техничкој школи успешно је функционисала секција из 
Предузетништва.  

Циљ формирања секције је упознавање ученика са: 
- начином функционисања компаније,  
- развијање предузетничких вештина,  
- стицање знања из области финансија,  

као и припремом ученика за такмичења и наступ на сајмовима. 
               У првом полугодишту, ученице Ана Стојановић, из одељења Е44 и Невена Миленковић, из 
одељења Е34, су показале велику заинтересованост за стицање знања из области маркетинга и 
иновација у предузетништву. Научиле су о начину израде маркетинг плана, основним инструментима 
маркетинга, планирању прихода од продаје производа и изради буџета маркетинга.  
Стечено знање и вештине, наведене ученице, успешно су примениле и оствариле добар пласман на 
Регионалном такмичењу из Предузетништва, одржаном у Лесковцу. 
               У другом полугодишту, ученице Рахмана Морина и Крстић Милица су испољиле креативност 
и вештину у изради украсних предмета у виду макета, употребом јапанске технике слагања папира - 
оригами. Своје производе припремале су за презентацију на сајму ученичких компанија у Нишу.  
Као чланови виртуелне компаније ,,Хола“, ученици су учествовали у писању компанијског извештаја у 
коме су описали одговарајућу улогу у својој компанији, планирали продајне цене и трошкове у 
пословању компаније.  
Велико умеће ученици су показали у аранжирању и припремању штанда и примени техника продаје 
производа.  
На сајму су ученици своје производе презентовали са довољно знања и умећа, тако да се у 
комуникацији са потенцијалним купцима, посебно истакао ученик Угљеша Никодијевић, из одељења 
Е42 и Роберт  Јовановић, ученик одељења Е44. 
               Учешће на сајму - регионалном такмичењу ученичких компанија у оквиру програма 
„Достигнућа младих“ у Нишу, 8. Марта 2018. године, је помогло ученицима да се упознају са 
различитим пословним идејама, које су презентовали ученици других школа, те стекну искуство у 
области маркетинга и пословања ученичких компанија. 
                                                                                                                
 
 
                                                                                                                    Проф. економске групе предмета 
                                                                                                                               Никица Динић, дипл. ецц. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
 БРАВАРСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА 2017-2018. ГОДИНУ 

 
 
Годишњи фонд часова: 35  
Разред: Трећи, Машински техничар за компјутерско конструисање 
Циљ и задаци секције: 

-Стицање знања, радних вештина и навика потребних за обављање послова и самосталан 

извршилачки рад у оквиру образовног профила -бравар иоспособљавање за брзо укључивање у 

процес конкретне технологије. 

-Овладавање технолошким операцијама ручне и одговарајуће машинскеобраде на карактеристичним 

пословима и изради и мотажи браварскихпроизвода. 

-Оспособљавање за за правилну употребу, примену и одржавање средстава рада,њихово 

рационално и економично коришћење. 

-Стицање практичних знања и умења у мерењу и контролисању делова у процесу рада и 

остваривању квалитета производа. 

-Стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду. 

Реализација секције: 

Програм је састављен тако да кроз практичан рад и упознавање са ручном и машинском обрадом и 

другим поступцима ученици,шире и свестраније упознају браварску струку. 

Времена по поглављима дата су оријентационо.Програм је реализован тако да се већи део времена 

утрошен на практичном извођењу операција и поступака при чему је наставник повезивао са 

теоријском наставом из стручних предмета. 

Није обавезно сва поглавља реализовати строго по наведеном редоследу већ реализацију садржаја 

програма прилагођавамо могућностима снабдевања материјалом и др. При чему се води рачуна да 

се садржај програма реализује са предвиђеним бројем часова. 

Садржај програма реализован савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке 

програмске целине, ученици су оспособљени за самостално проналажење систематизовање и 

коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, часописи, 

уџбеници ); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја 

(нпр.повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и 

др. ); тимски рад ; самопроцену ; и ефикасну визуелну , вербалну и писану комуникацију. 

Праћење напредовања ученика одвијало се на сваком часу, свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације. Ученици су оспособљавани и охрабривани 

да процењују сопствани напредак у остваривању задатака секције, као и напредак других ученика 

уз одговарајућу аргументацију. 

Облици рада: Групни, индивидуални. 

Место реализације наставе: школска радионица. 

Кроз свој рад ученици су вршили поправку школског инвентара по потреби уз помоћ наставника и 

тиме давали свој допринос да школа буде лепша и безбеднија. 

 

 

Руководилац секције, 

Николић Драган 
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ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.  год. 

Wеб-  новине 
http://novine.tsz.edu.rs/site/ 

 
Одговорни наставници  и техничка подршка :  Михајловић  Биљана  и   Горан Станковић, 
Сарадници наставници  : Драгана Божиновић професор кнјижевности , Андријана Андрејић психолог , 
Јаћимовић Драгана  ,Пантелија Бабић и  Драгана  Петровић   . 
   Секција је настала по узору на обуку у оквиру семинара „БТФ  У  НАСТАВИ“  (Blog, twitter i 
facebook у настави, акретидованог под бројем 412 у каталогу за 2012-2013-2014 годину ). Ученици и 
наставници  из  појединих предмета имали су своје едукативне групе на  фејсбуку  што се показало 
веома корисним у настави. Наставак тих активности  су  Web-новине  Техничке Школе Зајечар. Ову 
активност започели су ученици одељења Е31 Електротехничар рачунара  и  позвани су сви ученици 
школе да се придруже  учешћем у даљем раду секције. Новинарску секцију чине у највећем броју (23 
члана ) ученици из Е22, Е24, Е31, E41, Е32 , Е42, Е44 и осталих  разреда али највећи допринос у  
2016/2017  години су дали чланови :Теодора Марковић  Е44, Александар Матијевић Е41,Марија Јоцић 
Е44 ,  Никодијевић Угљеша Е32,  Јотовић Настасија Е22, Поповић Милан Е22  и друи.  У новинама  су  
се објављивала сва  најновија дешавања у школи , постигнућа ученика на школским   и другим 
такмичењима, спортске активности  и догађања уопште.  Литерарни  кутак  са радовима наших 
ученика ове новине имао је  и едукативну страну јер се ту налазе разни семинарски радови наших 
ученика и нешто од упутстава за рад у IT технологијама  http://tehpress.tsz.edu.rs/ . Због повећаног 
интересовања за техничка питања софтвера и развој технологија у IT сектору ученици одељења Е34 
на чeлу са Павлом Маринковићем направили су страницу  http://tehpress.tsz.edu.rs/  и  обогатили 
чланцима.  Секција сарађује са професорима који предају уметничке предмете, са професорима 
практичне наставе, информатике и психологом . Посебан допринос ове године дала професор 
психологије Андријана Андрејић која је оплеменила новине чланцима из области психологије које су 
стварали њени ученици износећи своје ставове  о животу, љубави  и  другим питањима младих 
средњошколаца у делу новина „Психо  кутак “    са  радионицом  - „  Како да учење не буде мучење“ 
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1056,     http://novine.tsz.edu.rs/site/?cat=16.. 

Месец 
Теме  и  

оперативни 
циљеви 

Извођење активности и ажурирање web- 
новина 

Корелација  
са другим 

секцијама  и 
наставним 

предметима 

Септембар 
 
  
  
  

Октобар  
  
 

Оснивање секције  
за текућу школску  
годину 
верификацијом 
постојећих  чланова  
као и пријем нових 
чланова. 
http://novine.tsz.edu.r
s/site/?page_id=41 
 
 
 
План рада за 
наредну годину дана  
,предлози и 
усвајање. 

Договор ,дебата – Састанку  су присуствовали  
сви активни, стари чланови који су чинили 
редакцију наших  он-лине  новина укупно њих 10. 
Овом скупу претходио је договор са свим  старим 
члановима са којима је направљен план рада за 
наредну годину дана  06.09.2016.г. и тај план је 
презентован новим члановима који су постали 
део тима за извештавање у новинама , вршњачку 
едукацију и сарадњу са драмским и другим 
секцијама у циљу одржавања хуманитарних 
акција и  извештавања са истих. Због бројности 
чланства јер смо добили 23 нових чланова из 
свих одељења ове школе донели смо одлуку да 
се уз овај часопис придружи и ученички лист 
http://tehpress.tsz.edu.rs/  -  TECH.TSZ-press    који 
ће се бавити програмирањем лего робота , 
новостима из науке и свему што је везано за 
будући радио-аматерски рад у нашој школи. 

Информати
ка , 
Ликовна 
уметност, 

Уређивање  
основних  
параметара рада и  
план обуке за нове 
чланове. 

 http://novine.tsz.edu.rs/site/?page_id=2   и   
http://tehpress.tsz.edu.rs/ 
Подела задужења члановима и припреме за он –
лине обуку 1 на 1 , нових чланова од стране 
искусних  чланова секције. Приступ систему , 
додела лозинки и обука како објавити вест са 
сликом. 

Информати
ка , 
Ликовна 
уметност, 

 Прикупљање  
предлога за  изглед 
насловне  странице 
новина 

„Основна правила правописа“ предавање  и обука 
за кратке и ефектне новинарске чланке  од стране 
професора књижевности. (Драгана Божиновић ) 
Чланови СЕЕЦЕЛ тима одржли  предавање  . 
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=379 
Ученици Е34 спремили предавање  на тему   -   

Ликовна 
уметност, 
извештај - 
http://novine
.tsz.edu.rs/s
ite/?p=379 

http://novine.tsz.edu.rs/site/
http://tehpress.tsz.edu.rs/
http://tehpress.tsz.edu.rs/
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1056
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1056
http://novine.tsz.edu.rs/site/?cat=16
http://novine.tsz.edu.rs/site/?page_id=41
http://novine.tsz.edu.rs/site/?page_id=41
http://tehpress.tsz.edu.rs/
http://novine.tsz.edu.rs/site/?page_id=2
http://tehpress.tsz.edu.rs/
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=379
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=379
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=379
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=379
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„Озбиљне оптужбе: Kaspersky десет година 
креирао лажни “malware”.“  -  
http://tehpress.tsz.edu.rs/category/softver/ 

 

Извештај  са 
састанка тима : Рад 
школског тима за 
Ученичко 
предузетништво 
 

http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=860    
Учешће нашег тима  05. 11, 2015.г.  у  Лесковцу, у 
Хотелу  „Пашина чесма“, је организовано 
регионално такмичење, младих предузетника, под 
називом „Пословни изазов“. Учествовало је 22 
екипа. 

Српски 
језик, 
Музичка 
уметност, 
Медији  

Писање и 
прикупљање 
материјала  са 
карактеристикама 
различитих  
жанрова: -- Ученици 
генерација –
(објављују новости и 
догађања везана за  
постигнућа ученика 
наше школе.)  Обука 
на тему : Разговори- 
интервјуи са 
победницима на 
разним 
такмичењима. 

Припремају репортажу и извјештај у овој форми 
поводом Јесењег кроса  и  такмичењу у малом 
фудбалу . 
http://novine.tsz.edu.rs/site/wp-
admin/post.php?post=10&action=edit 
 

Медији – 
новинарств
о- 
извештаје, 
вести  и  
разне 
текстове 
објавити  у 
он-лине 
формату  

Октобар   Разговори- 
интервјуи са 
победницима на 
разним 
такмичењима. 

http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=408 
 

Медији  

Новембар Разговори- 
интервјуи, 
едукативни текстови 

састанак са члановима и постављени циљеви. за 
писање у литерарном кутку - 
http://novine.tsz.edu.rs/site/?cat=11 

 

Новембар Едукација: значај и 
употреба карикатуре 
у новинарству 

Израда карикатура и анимација, радови изложени 
на :  http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=570 страни 
новина 

Информати
ка , 
Ликовна 
уметност, 

Децембар  Представљање 
чланова -
бициклистичке 
секције- репортажа и 
интервју са 
члановима. 

 Објављена  репортажа  и извјештај  о 
бициклистичкој и  секцији    „ Роботика „   наше 
школе. 

Медији 
_извештај 
објавити у 
он-лине 
формату 

Децембар  Ученици су 
направили  
репортажу са посете 
-  Сајма науке  

Раде репортажу поводом постигнутих резултата  
и постигнућа ,изложених  експоната наших 
ученика на сајму науке. 

Медији – 
извештај 
објавити у 
он-лине 
формату  

Фебруар  Ученици  праве 
репортажу са 
Директором школе и 
школским 
психолоом. 

Репортажу поводом постигнутих резултата у 
првом полугодишту, резултате прикупљају од 
директора и педагошкиње школе.  Презентација  
активности психолога у рубрици Психолошка 
радионица са Андријаном Андрејић. 

Медији  

Март   Организовање квиза 
знања- опште 
културе  и  
специфичних 
техничких научних 
дисциплина. 

 Припрема , налажење и избор литературе  за  
припрему  и организовање  квиза знања- опште 
културе  и  специфичних техничких научних 
дисциплина. 

  

Април  Обука и припрема 
чланова за израду 
новинског чланка 
Вршњачка-едукација 

http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=740 
Спровођење вршњачке едукације са 
заинтересованим ученицима 
 

 

http://tehpress.tsz.edu.rs/category/softver/
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=358
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=358
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=358
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=358
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=860
http://novine.tsz.edu.rs/site/wp-admin/post.php?post=10&action=edit
http://novine.tsz.edu.rs/site/wp-admin/post.php?post=10&action=edit
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=408
http://novine.tsz.edu.rs/site/?cat=11
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=570
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=740
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за ученике школе да 
одраде презентације  
у Пауер –Поинту- 
израда  Анкета 

Април  Учешће на  
„Четвртом  
републичком 
такмичењу ученика 
машинских школа у 
програмирању 
робота“ 

http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1020 
Најуспешнија екипа била је екипа наше школе 
„ZaLego“  коју чине ученици Кристијан Раду и 
Марко Гроздановић са наставником – ментором 
Драганом Манојловићем. 
 

Информат
ика, 

Април  Ученици  су правили    
презентацију школе  
-  Рекламни 
материјали  и  
флајери. 
И гостовање на ТВ 
Бест-у 

Подела  флајера  поводом  сусрета са основцима  
у циљу  потстицања  интересовање основаца за 
нашу школу – Организовање посете  нашој школи 
и презентација наше секције 
.https://www.facebook.com/biljana.mihajlovic1/videos/
vob.1091964271/10205688483346653/?type=2&thea
ter 

Медији – 
извештај 
објавили у 
он-лине 
формату 

Мај Извештај  поводом 
обележавања 50 
година рада и 
постојања Техничке 
школе у Зајечару 
 
Извештај са 
такмичења  окружног 
и републичког из 
Основа 
електротехнике, 
роботике  и других . 

http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1243 - Поводом 
обележавања 50 година рада и постојања 
Техничке школе у Зајечару . У среду 4. маја 
2017.г. у пуној сали Позоришта Тимочке Крајине 
„Зоран Радмиловић“ наша школа обележила је 
свој 50-и родјендан , тј. 50 година од оснивања и 
рада школе.  Извештај урадио Поповић Милан 
Е22. 
 Ученик репортер извештај са лица места -     
Техничка школа „ 15. мај“ била је у суботу 28. маја 
домаћин XXIII Републичког такмичења ученика 
електротехничких школа, ученици су се такмичили 
у четири категорије: основи електротехнике 1, 
основи електротехнике 2, електроника и 
енергетске електронике.Наша школа је имала 
представника у једној категорији основе 
електротехнике 1, Теодора Стојановић ученица 
прве године смера информационе технологије 
освојила је 11.место са менторком  Петровић  
Драганом.  http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1033 

Медији – 
извештај 
објавили у 
он-лине 
формату 

Мај  Ученици  обилазе 
основне школе  и 
показују   
презентацију школе  
-  Рекламни 
материјали идр. 

Презентација смера “ информационе технологије“   
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1241  и  
обележавање  међународног   „ Дана Девојчица  “- 
репортер Милан Поповић  Е22  .Ученице Техничке 
школе у Зајечару Теодора Стојановић и Невена 
Миленковић су у основној школи “Љуба Нешић” 
представили смер ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ поводом „ДАНА ДЕВОЈЧИЦА” и 
предрасуда око мушких и зенских занимања . 
Светски дан девојчица је међународни празнични 
дан који је прогласила Уједињене нације; он се 
такође зове Дан девојчица и Међународни дан 
девојчица 
Чланови секције правили су мини анкете на тему  
:  Интересовање основаца за нашу школу . 
Организовање посете  нашој школи и 
презентација наше секције.- 
http://www.tsz.edu.rs/test/index.php  Објава о 
успешним девојчицама из наше школе  
http://novine.tsz.edu.rs/site/?m=201705 
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1281- прича о 
Настасији Јотовић  
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1219 -  Посета 
министра просвете нашој школи  21.04.2017г..  
 

Медији – 
извештај 
објавили у 
он-лине 
формату  

Мај  Репортажа  и Поводом  доделе диплома и награда  ,урађена је  Медији – 

http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1020
https://www.facebook.com/biljana.mihajlovic1/videos/vob.1091964271/10205688483346653/?type=2&theater
https://www.facebook.com/biljana.mihajlovic1/videos/vob.1091964271/10205688483346653/?type=2&theater
https://www.facebook.com/biljana.mihajlovic1/videos/vob.1091964271/10205688483346653/?type=2&theater
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1243
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1033
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1241
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1241
http://www.tsz.edu.rs/test/index.php
http://novine.tsz.edu.rs/site/?m=201705
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1281-
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1219
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коментар поводом  
додела диплома за 
завршено 
школовање. 

репортажа  и коментар са  сликама  са овог 
свечаног  догађаја.: 
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=801 
 

извештај 
објавили у 
он-лине 
формату 

Мај   Активни ученици 
првог и другог 
разреда урадили  
анкету уз помоћ 
старијих ученика. 

Анкета и интервју (вежба ) са својим вршњацима 
типа „да ли су задовољни успехом који су 
постигли у овој школској години“ .Такође млади 
новинари су урадили разговор са најмлађим 
професорима са питањима о њиховом школовању 
у овој  школи http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1038 

Резултати  
ће се 
објавили у 
он-лине 
формату 

Јун   Израда плана рада 
за идућу годину. 

 
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1243 

 
  

                                                                                                                                                    
       16..08..2017.г. 

Биљана Михајловић 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
Географске секције школске  2017/18 године 

 
             Географска секција се одржава средом за време осмог часа. У првом полугодишту одржано 
је  15 часова. У раду секције учествује пет ученика из одељења Е-11 и десет ученика из одељења Е-
14. Из других одељења није било заинтересованих ученика. Почетак рада секције био је обележен 
упознавањем ученика са Картографијом (читање и употреба карата, врсте карата, сналажење на 
карти). У даљем раду обрађене су теме које су ученици предложили: Рељеф Србије и Рељеф Јужне 
Америке, Епирогени и орогени покрети, Тангецијални и радијални покрети, Становништво Србије, 
Народи Африке, Ескими, Абориџини и Маори, Природна и вештачка језера, Светско море и 
Пиратерија. 
              Ученици ураде презентацију у Пауер Поинту а затим уз помоћ наставника опширније упознају 
остале ученике. Ученици имају интересантне предлоге који се углавном разликују од редовног 
градива. Тиме проширују своје географско знање и детаљније упознају Земљу као планету. Професор 
поседује око 400 презентација које би могле да се презентују и другим ученицима у школи. Секција 
наставља са радом и у другом полугодишту. 

http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=801
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1038
http://novine.tsz.edu.rs/site/?p=1243
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ПРЕГЛЕД УЧЕШЋА И ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА  
НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. години. 

 

Назив такмичења Ранг 
Презиме и име 

ученика 
Пласман 

Презиме и име 
наставника ментора 

Пословни изазов регинално 

Миленковић Невена  
Стојановић Ана 
Ибрагић Јасмина 
Димитријевић 
Немања 

( III место)  
( I место), 

Николић Дејан 
Динић Никица 

Пословни изазов национално 
Миленковић Невена 
Стојановић Ана 

 
( III место)  
 

Николић Дејан 
Динић Никица 

Пословни изазов 
западног Балкана 

међународн
о 

Миленковић Невена 
 Николић Дејан 

Динић Никица 

10. IEEESTEC - 
Međunarona 
konferencija 

studentskih radova 

 

Рајковић Алекса Е34, 
Марковић Теодора 
Е34,Миленковић 
Невена E34, 
Михајловић Марко 
E24, Ристић Никола 
Е24, Илић Огњен Е44     

 Николић Дејан 

Онлајн такмичење 
Титан (Достигнућа  

младих) 
 

Претровић Петар 
Станојловић Давид 

 Николић Дејан 

РАФ регионално 

Јанковић Матеја 
Михајловић Марко  
Станојловић Милош 
Стојановић Милош 
Сојановић Младен 

3. Миленовић Живка 

Историја општинско 

Мила Младеновић 
Матеја Петровић 
Немања Тодоровић 
Марија Чокојевић 

3. 
1. 
 

3. 

Бабић Пантелија 

Историја окружно 
Мила Младеновић 
Матеја Петровић 
Марија Чокојевић 

3. Бабић Пантелија 

Историја републичко 
Мила Младеновић 
Матеја Петровић 
Марија Чокојевић 

 Бабић Пантелија 

Енглески језик окружно Виктор Станковић 3. Николић Саша 

Енглески језик републичко Виктор Станковић  Николић Саша 

Hippo, eнглески језик општинско 21 такмичар  Николић Саша 

Hippo, eнглески језик полуфинале 

Ђорђе Петровић 
Александар 
Митровић 
Петар Рајковић-
Лекић, 
Виктор Станковић 

 Николић Саша 

Hippo, eнглески језик 
међународн

о финале 
Петар Рајковић-
Лекић 

 Николић Саша 

Програмирање Лего 
робота 

регионално 
Огњен Илић 
Марко Гроздановић 

2. Драган Панић 

Програмирање Лего 
робота 

регионално 
Миленковић Невена 
Стојановић Теодора 

4. Манојловић Драган 

Програмирање Лего 
робота 

регионално 
Алекса Рајковић 
Никола Ристић 

1. 
Јеленковић 
Владислав 

Програмирање Лего 
робота 

републичко 
Огњен Илић 
Марко Гроздановић 

3. Драган Панић 

Регионално 
такмичење 

ученичких компанија 
регионално екипе 

 Николић Дејан, 
Данијела Ђорђевић, 

Николић Саша 
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Назив такмичења Ранг 
Презиме и име 

ученика 
Пласман 

Презиме и име 
наставника ментора 

Дани предузетничког 
учења 

републичко екипа  Данијела Ђорђевић 

Пословна идеја конфернција 

Јанковић Матеја 
Михајловић Марко 
Стојановић Милош 
Чубуковић Лазар  

1. Николић Саша 

Државни турнир и 
финале ФЛЛ 

републичко екипа 
треће 
место  

Манојловић Драган, 
Панић Драган, 

Јеленковић 
Владислав, Цонић 

Снежана 

ФЛЛ Финале Адриа 
регије 

међународн
о 

екипа  

Манојловић Драган, 
Панић Драган, 

Јеленковић 
Владислав, Цонић 

Снежана 

Кошарка општинско екипа - ученици 1. Марић Бранислав 

Кошарка окружно екипа - ученици 1. Марић Бранислав 

Кошарка међуокружно екипа - ученици 3. Марић Бранислав 

Одбојка општинско екипа - ученици 3. Марић Бранислав 

Одбојка окружно екипа - ученици 1. Марић Бранислав 

Одбојка републичко екипа - ученици 4. Марић Бранислав 

Рукомет општинско 
екипа – ученици 
екипа – ученице 

1. 
2. 

Јанковић Саша 

Рукомет окружно екипа - ученици 1. Јанковић Саша 

Рукомет међуокружно екипа - ученици 1. Јанковић Саша 

Рукомет републичко екипа - ученици 8. Јанковић Саша 

Атлетика општинско 

екипа – ученици 
екипа – ученице 
Настасија Јотовић, 
бацање кугле 

2. 
4. 
1. 

Јанковић Саша 

Атлетика међуокружно 
екипа – ученици 
појединачни пласман 

1. 
1. 

Јанковић Саша 

Атлетика републичко 
Настасија Јотовић, 
бацање кугле 

4. Јанковић Саша 

Стрељаштво општинско екипа - ученици 5. Марић Бранислав 

Стрељаштво општинско екипа - ученице 3. Марић Бранислав 

Стони тенис општинско екипа - ученици 1. Петровић Вук 

Стони тенис окружно екипа - ученици 4. Петровић Вук 

Мали фудбал општинско екипа - ученици 4. Петровић Вук 

Мали фудбал општинско екипа - ученице 2. Петровић Вук 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА 
на такмичењима из енглеског језика школске 2017/2018. године 

 
У школској 2017/2018. години, енглески језик су предавали професори Јасмина Првуловић, 
Слободанка Станковић-Петровић, Миодраг Момчиловић и Саша Николић. 
У школској 2017/2018. години, ученици наше школе учествовали су и постигли запажене резултате на 
такмичењима из енглеског језика.  
ONLINE  такмичење из Енглеског језика,BEST IN ENGLISH    
у организацији  Institute for Competencies Development and Czech-us agency  одржано  30.11.2017. 
године.у просторијама наше школе. 
Ранг листа постигнутих резултата свих ученика који су учествовали.  
  

# Име и презиме Раз. Остварени бод. Max. бод. Време трајања теста 60’ 

1. Виктор Станковић E 44 92,5 98 54’06’’ 

2. Вукашин Маринковић E 24 90,5 98 49’39’’ 

3. Михајло Пештерановић E 24 89 98 42’11’’ 

4. Петар Рајковић Лекић E 24 88,5 98 31’43’’ 

5. Лазар Чебуковић E 24 88 98 47’05’’ 

6. Вук Аранђеловић E 21 87,5 98 47’24’’ 

7. Зоран Хамзић E 21 87 98 35’54’’ 

8. Милош Смиљковић E 44 87 98 43’34’’ 

9. Младен Агић E 14 86,5 98 39’20’’ 

10. Павле Денчић E 21 84,5 98 44’36’’ 

11. Милош Станојловић E 24 83,5 98 45’12’’ 

12. Ђорђе Петровић E 11 83 98 34’30’’ 

13. Немања Илић E 23 82,5 98 40’05’’ 

14. Милан Мадић E 11 82,5 98 51’20’’ 

15. Никола Стефановић S 21 80,5 98 46’30’’ 

16. Александар Митровић E 24 79 98 49’09’’ 

17. Урош Стефановић E 21 78,5 98 46’52’’ 

18. Кристина Митић E 11 78,5 98 47’20’’ 

19. Вукан Чучуљ E 24 78,5 98 49’39’’ 

20. Душан Димитријевић E 44 77 98 52’52’’ 

21. Душан Ђорђевић E 23 76,5 98 49’10’’ 

22. Стефан Станковић E 11 76,5 98 49’30’’ 

23. Лазар Пауновић S 11 76,5 98 53’05’’ 

24. Марко Станојев E 23 74,5 98 42’20’’ 

25. Урош Ђорђевић E 44 74,5 98 51’29’’ 

26. Милош Лилић E 14 72,5 98 47’09’’ 

27. Ана Јанковић E 14 70 98 46’49’’ 

28. Давид Саватовић E 13 70 98 47’23’’ 

29. Никола Радицовић E 21 69,5 98 41’20’’ 

30. Марко Јевтић E 21 68,5 98 46’12’’ 

31. Слађана Павловић S 11 65,5 98 51’46’’ 

32. Никола Тодоровић E 21 64,5 98 48’23’’ 

33. Немања Шушовић E 11 62,5 98 49’18’’ 

34. Ђорђе Стојковић E 23 62 98 51’34’’ 

35. Матија Вељковић E 24 61 98 52’34’’ 

36. Вања Јовановић E 22 60 98 50’11’’ 

37. Лазар Пелановић E 14 57 98 41’19’’ 

38. Димитрије Стаменовић E 13 56 98 47’20’’ 

39. Петар Михајловић E 24 55 98 38’45’’ 

40. Лазар Ковачевић E 11 53 98 53’19’’ 

41. Страхиња Илић S 11 43 98 51’06’’ 

 
У конкуренцији више од 730 средњих стручних школа и гимназија из целе Европе наша школа заузела 
је 85 место по оствареним резултатима десет првопласираних ученика.У односу на школе из 
Републике Србије које су учествовале на такмичењу по резултатима наша школа заузела је ТРЕЋЕ 
место.  
У појединачној конкуренцији од 17612 ученика који су учествовали на такмичењу Виктор Станковић, 
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ученик 4.разреда одељења Е44, заузео је 351 место у европској конкуренцији, док је рачунајући 
национални пласман освојио 10.место. 
За организацију и спровођење  ONLINE  такмичења  BEST IN ENGLISH у Техничкој школи побринули 
су се наставници:  
 
Такмичење из Енглеског језика за ученике завршних разреда  Гимназија и Средњих стручних школа  у 
организацији Друштва за Стране језике 
На Окружном такмичењу из енглеског језика одржаном у Бољевцу 18.03.2018. у просторијама Средње 
школе `Никола Тесла` , Виктор Станковић,ученик одељења Е44,представљао је нашу Техничку школу. 
Освајањем трећег места по оствареном бодовном резултату нашао се међу девет такмичара из 
зајечарског округа који су се пласирали на Републичко такмичење које је одржано  14.04. 2018.г.у 
Београду. 
Ментор наставник Виктору Станковићу био је наставник Саша Николић. 

Hippo 2018   
Ученици наше,Техничке школе,учесници су овог Хипо такмичења већ трећу годину за редом. 
Ове године 21 ученик је узео учешће у овом такмичењу ,19 ученика  такмичило се у категорији Хипо 4 
(ученици 1. и 2. разреда) и 4 ученика у категорији Хипо 5(ученици 3.и 4. разреда). 
Наставници који су учествовали у организацији и реализацији Прелиминарног дела  такмичења су 
Слободанка Станковић-Петровић,Миодраг Момчиловић и Саша Николић који је припремао ученике за 
такмичење. 
Од укупно 21 ученика у Прелиминарном кругу одржаном 24.02.2018.год. за полуфинални круг 
пласирала су се четири ученика наше школе,Ђорђе Петровић,Е11,Александар Митровић и Петар 
Рајковић-Лекић,Е24 у категорији Хипо 4,освојивши максимални број бодова (70) и Виктор 
Станковић,Е44 у категорији Хипо 5,освојивши 101 бод од максималних 105. 
Од укупно 4 ученика који су стекли право да се такмиче у Полуфиналном кругу одржаном 17.03.2018. 
наш ученик Петар Рајковић-Лекић успео је да се пласира у Финале Хипо такмичења за 2018. год. 
Петар Рајковић-Лекић и његов ментор наставник Саша николић представљали су нашу школу у 
Италији,Лидо ди Јесолу на Финалном такмичењу Хипо 2018. 
Петар је остварио феноменалан резултат и у генералном пласману у склопу своје категорије заузео је 
вискоко 4. место на свету. 

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА „ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА“ 
          У периоду од 27.-29.04.2018. године у Сарајеву, одржано је такмичење у предузетничким 
вештинама под називом: „Пословни изазов западног Балкана“. Радионице и смештај учесника је био у 
објекту олимпијског центра „Јахорина“ на истоименој планини. На такмичењу из наше школе 
учествовала је ученица Невена Миленковић. 
           Концепт такмичења се састојао у томе да се пред тимове ученика поставља ,,изазов“ –задатак 
који представља неки од реалних пословних проблема.  
Тимови су, уз помоћ пословних волонтера, осмишљавали решење задатих проблема и презентовали 
су исти пред жиријем.  
На такмичењу је учествовало 80 ученика, који су изборили право учешћа на основу пласмана својих 
тимова на националним такмичењима одржаним у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Хрватској и 
Србији.  
Ученици су били распоређени тако да се чланови тима не познају што је изазов креирања заједничке 
пословне идеје учинило заниимљивијим.  
Задатак  је био осмишљавање бизнис плана и презентација пословне идеје. 
         Ученица Невена Миленковић је показала велику заинтересованост за рад у тиму, активно 
радила на реализацији идеје и пословну идеју добро презентовала, којом приликом се посебно 
исказала у предлогу креативних и иновативних идеја, тимском духу и сарадњи са члановима тима. 
        Циљ овог такмичења је да ученицима пружи увид у савремени начин пословања, да размишљају 
проактивно и развијају међусобну сарадњу и комуникацију. 

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА „ЕВРОПСКИ КВИЗ НОВЦА“ 
На националном такмичењу „Европски квиз новца“, које је одржано 16. марта 2018. године, 

учествовале су две екипе ученика наше школе.  
Једну екипу су чинили ученици одељења Е13: Петар Обрадовић, Немања Никић, Страхиња Бадивук и 
Младен Миљковић.  
Другу екипу чинили су ученици одељења Е14: Ницић Стефан, Петар Панић, Вељковић Алекса и Агић 
Младен. 

Ученици су показали интересовање за стицањем знања из области финансијског пословања а 
што су и успешно применили на такмичењу, којом приликом су показали вештину у  брзини датих 
тачних одговора преко интернета из области финансијског пословања.  
У јакој конкуренцији 77 одељења, из 51 школе из  Републике Србије, екипа ученика одељења Е14 је 
заузела 8. место а екипа одељења Е13 заузела је 9. место. 
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Такмичење је допринело стицању финансијског образовања и заинтересованости младих за 
изучавање финансијских појмова на савремен и иновативан начин . 

Проф. економске групе предмета 
Никица Динић, дипл. ецц. 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ СТАТИКЕ 
У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ XXVI РЕГИОНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА МАШИНСКИХ 

ШКОЛА ЗА РЕГИОН ИСТОК 
 

Техничка школа ''Никола Тесла'' у Великој Плани је била организатор Регионалног такмичења 
машинских школа, 20.04.2018. године. Такмичење је обављено у 7 категорија: статика, моделирање 
машинских елемената и склопова, компјутерска графика – 2д, ТКУ – ручно програмирање струга, 
ручно програмирање глодалице, аутоматско програмирање струга и аутоматско програмирање 
глодалице. 
 
На такмичемњу из статике је учествовало тринаесторо ученика из следећих места: 
Пирот, Врање, Књажевац, Смедерево, Крагујевац, Зајечар и Велика Плана. 
 
Техничку школу из Зајечара, на такмичењу из статике представљао је ученик одељења М11, Ивковић 
Павле са ментором Јеленковић Владиславом. Ученик је на такмичењу заузео шесто место у 
конкуренцији од 13 такмичара и изборио право учешћа на Републичком такмичењу. 

 

XXV РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА МАШИНСКИХ ШКОЛА 
 
Машинска школа у Нишу је била организатор XXV Републичког такмичења машинских школа, 
18.05.2018. године. Такмичење је обављено у 7 категорија: статика, моделирање машинских 
елемената и склопова, компјутерска графика – 2д, ТКУ –ручно програмирање струга, ручно 
програмирање глодалице, аутоматско програмирање струга и аутоматско програмирање глодалице. 
На Републичком такмичењу је учествовало укупно 38 техничких школа у свим категоријама док је 16 
школа имало  26 предсавника на такмичењу из статике. 
Наш ученик Ивковић Павле је био један од најмлађих такмичара јер по правилима могу да учествују и 
ученици који су годину дана старији тј. похађају 2. разред школе па је можда то разлог што је заузео 
25. место. 
Ученика су за такмичење спремали поред ментора и наставнице Ђорђевић Петровка и Цонић 
Снежана . 

 
НАСТАВНИК МЕНТОР 
Владислав Јеленковић 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ПРОГРАМИРАЊА РОБОТА 
У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 

 

5. РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ 
Домаћин регионалног такмичења у програмирању LEGO робота, за регион источне Србије је била 
Техничка школа из Владичиног Хана, 13.4. 2018. год. На такмичењу је било пријављњно једанаест 
екипа из Крушевца, Ниша, Крагујевца, Зајечара и Владичиног Хана. 
На такмичењу је Техничку школу из Зајечара представљало три тима: 
ZаLEGO1- са такмичарима, Рајковић Алксом и Ристић Николом и  ментором Јеленковић 
Владиславом. 
ZаLEGO2- са такмичаркама, Миленковћ Невеном и Стојановић Теодором и ментором Манојловић 
Драганом. 
ZARDUINO – са такмичарима Гроздановић Марком и Илић Огњеном и ментором Панић Драганом. 
 
Резултати регионалног такмичења из програмирања робота за регион исток Србије 

Место   Име екипе   Укупно бодова  

1 ZaLEGO 1 Техничка школа Зајечар 67.83 

2 ZARDUINO Техничка школа Зајечар 61.58 

3 ПРЕПУНОГЛАВЦИ Техничка школа Владичин Хан 60.69 
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4 ZaLEGO 2 Техничка школа Зајечар 56.89 

5 ЧЕЛИНЏЕРИ Техничка школа Владичин Хан 56.84 

6 ЦРНИ ПЕТАК Техничка школа Владичин Хан 50.10 

7 ЛУКАВИ Политехничка школа Крагујевац 45.49 

8 MEHATRON Прва техничка школа Крушевац 29.30 

9 ROBO MASTERS Политехничка школа Крагујевац 8.40 

10 Прва техничка школа "Милутин Миланковић" Ниш 3.00 

11 PROTEST Прва техничка школа Крушевац 2.00 

 
Наши ученици су освојили прво, друго и четвро место чиме су наша два тима,  ZаLEGO1 и ZARDUINO 
изборила право учешћа на Републичком такмичењу. Треба напоменути да су чланови  ZаLEGO1 тима 
добили два лаптопа док су чланови тима ZARDUINO добила два мобилна телефона. 
 
ZаLEGO1- Рајковић Алекса, Јеленковић Владислав и Ристић Никола 
 
ZARDUINO – Илић Огњем Панић Драган и Гроздановић Марко 

5. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
Домаћин Републичког такмичења у програмирању LEGO робота је била Прва техничка школа 
Крушевац из Крушевца, 11.5.-12.5.2018.год. 
На такмичењу је било пријављњно једанаест екипа из Владичиног Хана, Београда, Кањиже, Панчева, 
Чачка, Сомбора, Зајечара и Крушевца. 
На такмичењу је Техничку школу из Зајечара представљало два тима: 
ZARDUINO – са такмичарима Гроздановић Марком и Илић Огњеном и ментором Панић Драганом. 
ZаLEGO1- са такмичарима, Рајковић Алксом и Ристић Николом и  ментором Јеленковић 
Владиславом. 
Наши ученици освојили су треће - ZARDUINO и четвро место - ZаLEGO1. 

 

Редни 
број 

Име екипе Укупно бодова 

1. МEHATRON - Прва техничка школа Крушевац 72,90 

2. PREPUNOGLAVCI - Техничка школа Владичин Хан 72,55 

3. ZaLEGO 2 - Техничка школа Зајечар 67,78 

4. ZaLEGO 1 - Техничка школа Зајечар 66,28 

5. VUKOVI SA DUNAVA - Средња техничка школа Сомбор 44,88 

6. BESEDEŠ TEAM - ПТСЦ "Беседеш Јожеф", Кањижа 27,20 

7. APOLLO 013 - Машинска школа Панчево 26,20 

8. 
MECHATRONICS SYSTEMS - Машинско-саобраћајна 
школа Чачак 

25,00 

9. 
POLIARDO - ПОЛИТЕХНИКА - школа за нове 
технологије, Београд 

22,00 

10. 
POLIMID - ПОЛИТЕХНИКА - школа за нове технологије, 
Београд 

19,50 

11. 
POLIVATORI - ПОЛИТЕХНИКА - школа за нове 
технологије Београд 

2,00 

Ранг листа школа 5.Републичког такмичења у програмирању робота  
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ИЗВЕШТАЈ  
О УЧЕШЋУ НА 25. РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА САОБРАЋАЈНИХ 

ШКОЛА СРБИЈЕ 
 
25. по реду такмичење одржано је у Пошаревцу од 13 – 15.04.2018.год. Домаћин такмичења била је 
Политехничка школа. 
Такмичили су се ученици 28 школа из целе Србије.  
Ученици су се такмичили у три дисциплине: 
1.Дисциплина техничар друмског саобраћаја- за коју је пријављено 42 ученика. Нашу школу су у овој 
дисциплини представљали ученици: 
Миленковић Дејан и Ћирић Милош 
2.Дисциплина возач моторног возила „Б“категорије-за коју је пријављено 50 ученика. Нашу колу су у 
овој дициплини представљали ученици: 
Бојић Александра и Станковић Слађан 
3.Дисциплина возач моторног возила „Ц“категорије-за коју је пријављено 30 ученика. Нашу школу су у 
овој дисциплини представљали ученици: 
Игњатовић Марко и Стојановски Дејан 
У пратњи ученика били су наставници Пујић Горан и Ћеферјановић Драган 
 
Резултати теоретског и практичног дела такмичења: 
Дисциплина возач моторних возила „Б“ категорије: 
 Станковић Слађан  854 бода 37.место 
 Бојић Александра 831 бод   41.место 
 
Дисциплина возач моторних возила „Ц“ категорије: 
 Игњатовић Марко 764 бода 14.место 
 Стојановиски Дејан 651 бод 26.место 
 
Дисциплина технучар друмског саобраћаја: 
 Ћирић Милош  681 бод 29.место 

Миленковић Дејан 648 бодова 33.место 
У коначном пласману, екипно, дисциплина возач моторног возила  „Б“ категорије, Техничка школа из 
Зајечара заузела је 20.место. 
 
У коначном пласману, екипно, дисциплина возач моторног возила  „Ц“ категорије, Техничка школа из 
Зајечара заузела је 11.место. 
 
У коначном пласману, екипно, дисциплина техничар друмског саобраћаја, Техничка школа из 
Зајечара заузела је 16.место.  
 
 Наставници-ментори 
 Горан Пујић 
 Драган Ћеферјановић
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ИЗВЕШТАЈ 
О РЕАЛИЗОВАНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА И СТРУЧНИМ ПОСЕТАМА 
 

Извештај o реализованој екскурзији ученика 3. и 4. разреда 
Екскурзија ученика 3.и 4. разреда реализована је на основу Годишњег плана рада школе. На основу 
спроведене процедуре као технички организатор изабрана је агенција  „СИМ турс“ из Бора. 129 
ученик 3. разреда (Е31-24 уч., Е32-21 уч., Е33-15 уч., Е34-21 уч., М31-16 уч., С31-20 уч. и С32-12 уч.),  
7 разредних старешина (Славица Николић, Биљана Михајловић, Ђокица Живков, Љиљана 
Стојановић и Дејан Дачић) 94 ученик 4. разреда (Е41-16 уч., Е42-7 уч., Е43-19 уч., Е44-23 уч., М41-9 
уч. и С41-25 уч.),  6 разредних старешина (Дејан Николић, Мирјана Аранђеловић, Јасмина Лилић, 
Радица Миочевић и Снежана Цонић) и вође пута Дамир Добриловић за 3. разред, Дејан Живановић 
за 4. разред и Мирјана Аранђеловић вођа пута у аутобусу бр. 2. и Горан Станковић, директор школе, 
учествовали су у извођењу екскурзије. Екскурзија је реализована од 02 - 06. 10. 2017. године. 
Програмом екскурзије били су предвиђени и реализовани обиласци: Будимпешта – панорамско 
разгледање града аутобусом (Трг хероја, Андраши булевар, Ланчани мост, црква Светог Матије, 
Рибарски бастион, Цитадела), ноћна вожња бродом Дунавом у пратњи локалног водича, Трг Хероја, 
Парламент, Рибарске куле, Будимски двор, брдо Гелерт, Цитадела; обилазак Сент Андреје (Трг 
В.Караџића, Пожаревачка црква, кућа Ј.Игњатовића, Грчка црква, музеј Српске православне цркве, 
Београдска црква, крст Кнеза Лазара) 
Беч – панорамско разгледање града аутобусом, Ринг штрасе, Шварсенберг плац, Хофбург трг, Трг 
Марије Терезије, Bелведере, музејска четврт, опера, Бургтеатар, Парламент, Ратхаус, Албертина, 
Стефансдом, Карлскирхен, Шенбрун, обилазак Дунавпарка и Дунавског торња, Музеја технике и 
забавног парк на Пратеру. 
Братислава – обилазак централног дела Братиславе: катедрала св. Мартина, палата Грасалкович, 
кула св. Михајла, народно позориште… обилазак старог дела града на обали Дунава, Братиславског 
дворца.   
За све локалитете агенција је обезбедила стручне водиче.  
У слободно време ученицима је био организован, у вечерњим сатима, одлазак у дискотеку у 
Будимпешти. 
Превоз ученика је реализован аутобусима високе класе аутопревозника „Аргус“ из Београда, Барцино 
турса из Београда и Николић превоза из Неготина. 
Смештај ученика у Будимпешти и Бечу био је на бази полупансиона. 

 
У Зајечару Вође пута 
16.10.2017. године.  Дејан Живановић, Дамир Добриловић 

  ______________________ 

 
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ 

 
 У суботу 16.12.2017.год ученици Техничке школе посетили су, у пратњи својих професора, 
Фестивал Науке у Београду под називом ,, ЈЕДАН НА ЈЕДАН”. Ова посета планирана је у оквиру 
стручног већа природних наука, за ову школску годину. Циљ је да се код ученика развије активно 
учење, жеља за експерименталним учењем и да се подстакне интересовање за различите активности 
и ван школе. 
                Сајам је ове године посетило 85 ученика. Пратиоци ученика били су професор Дејан Дачић, 
као вођа пута и професори пратиоци, чланови стручног већа физика, хемија и биологија-Дејан 
Живановић, Душица Петровић, Бојана Тодоровић и Данијела Ђорђевић. 
                Основна сврха овог фестивала је да представи, објасни и промовише науку на начин 
подједнако близак и јасан свима, без обзира на године и образовање. 
                 Циљ Фестивала науке је да афирмише познате и промовише неафирмисане научнике са 
домаћих и страних простора, али и да подстиче интересовање за науку врло једноставном 
демонстрацијом чињенице колико је она сама по себи интересантна, инспиративна и надасве 
забавна. 
                 Педагози кажу да се најефикасније учи увиђањем, зато смо се побринули да кроз 
едукативно-забавни програм ученици увиде неодољивост науке. На Фестивалу је наука лака као игра, 
лепа као уметност, узбудљива као експеримент и забавна као шоу. 
 
                                                                                                 Руководилац стручног већа 
                                                                                                        Данијела Ђорђевић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
школске 2017/2018. годину 

 
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ  је организовао и учествовао у акцијама: 

 у размени уџбеника у библиотеци школе, септембра 2017. 

 у обележавању Светског дана развоја информатике 24.10. 2017. 

 од септембра је успостављена сарадња са ђачким парламентима других школа, посебно са 

ђачким парламентом Медицинске школе, 

 присуствовање трибини у Салашу на тему "Трговина људима" (септембар), 

 чланови парламента и матуранти - саобраћајни техничари у Салашу, за "основце", 

организовали предавање на тему "Безбедност у саобраћају" (септембар), 

 обележен је Међународни  дан толеранције, 16. 11.  

 присуство предавању, у Салашу, на тему "Дечија права и социјалне вредности" (новембар), 

 чланови парламента и матуранти - саобраћајни техничари, у пратњи директора школе, 

присуствовали предавању у организацији Тимочког омладинског центра (новембар), 

 чланови парламента и ученици трећег разреда профила техничар за информационе 

технологије су одржали предавање у Салашу на тему "Основи информатике" (два пута у 

новембру), 

 чланови парламента су присуствовали предавању, у нашој школи, на тему "Насиље" 

(децембар), 

 прикупљање гардеробе, уџбеника, играчака... у сарадњи са Црвеним крстом у Зајечару, 

(децембар), 

 организовање  турнира у малом фудбалу и кошарци, а сакупљеним новцем купљена је јелка и 

украси, која је постављена у главном холу школе (децембар),  

  помагање у организовању акције  Добровољно давање крви и учешће у истој, у нашој школи, у 

организацији Црвеног крста (6. и 7. децембар), 

 присуствовање предавању на тему "ХИВ, СИДА и полно преносиве болести", у организацији 

Тимочког омладинског центра (децембар),  

 у оквиру пројекта Ученичко предузетништво, у који је укључена наша школа, чланови ученичког 

парламента су учествовали у продаји предмета које су уз помоћ наставника израдили наши 

ученици, децембра, (честитке,  подметаче за чаше, дрвене послужавнике...). Сакупљена средства 

су уложена у хуманитарне сврхе.  

 организовање спортских турнира, трибина, поетских вечери, посета позоришту, континуирано у 

току целе школске године; 

 учествовање у акцији ЈАЗАС-а, поводом Дана борбе против сиде, у дељењу флајера и кондома, 

новембар, децембар 2017. године; 

  обележен је Међународни дан људских права, 10.12. 

 организација предавања у одељењу С11 на тему "Насиље" (јануар) 

 обележавање дана Светог Саве,  

 у сарадњи са Новинарском секцијом Техничке школе, чланови  УП су се укључили у реализацију 

пројекта "Ђак репортер", 

 обележавање Међународног дана матерњег језика, 

 организовање посете позоришту, поводом Светског дана позоришта, 

 сарадња са Црвеним крстом у реализацији акције Добровољног давања крви, 

 учествовање у раду Комисије за избор ученика генерације за школску 2017/2018.год. 

  

 

Парламент је континуирано 

- пратио успех ученика током школске године;  

- сарађивао у изради и ажурирању школског сајта;  

-  учествовао у решавању ученичких проблема;  

- учествовао у раду школског Тима за безбедност (представник парламента у Тиму за 

безбедност  је Петровић јелена, ученица одељења Е34);  
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- организовао сусрете са особама разних професија у циљу помоћи у професионалној 

оријентацији;   

- сарађивао са парламентима осталих школа;  

- сарађивао са Црвеним крстом, присуствовао састанку , када је договорена даља и 

ближа сарадња; 

- примио посету представника Црвеног крста и организовао предавање истог  

 

 
 
 
 Председник Ученичког парламента 
 Јелена Петровић 
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ПРЕГЛЕД  
ОЦЕНЕ ИЗ ВЛАДАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. Г. 
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М11 2 3 3 2 9 19 

Е11   6 2 20 28 

Е12  3 2 4 15 24 

Е13     27 27 

Е14 1    23 24 

С11     28 28 

С12 5 6  3 15 29 

Укупно 1. р. 8 12 11 11 137 179 

М21  6 1 3 8 18 

Е21  2 2 3 22 29 

Е22   2 1 24 27 

Е23   1 8 20 29 

Е24     24 24 

С21     27 27 

С22 3 2 5 2 13 25 

Укупно 2. р. 3 10 11 17 138 179 

М31 4 6 5 3 6 24 

Е31  7 3 3 17 30 

Е32  2 3 1 23 29 

Е33  6 5 4 10 25 

Е34     24 24 

С31  2 2 3 19 26 

С32 1 7 5 7 8 28 

Укупно 3. р. 5 30 23 21 107 186 

М41 2 5 3 4 3 17 

Е41  10 6 2 11 29 

Е42  6 5 1 12 24 

Е43 3 3 4 2 10 22 

Е44   1 1 22 24 

С41  1 1 2 23 27 

Укупно 4. р. 5 25 20 12 81 143 

Укупно 
школа 

21 77 65 61 463 687 
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ПРЕГЛЕД  
ИЗРЕЧЕНИХ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 

 У ШКОЛСКОЈ 2017/18. Г. 
 

Разред Одељење 
Опомена 

разредног 
старешине 

Укор 
разредног 
старешине 

Укор 
Одељењског 

већа 

Укор 
директора 

Укор 
Наставничког 

већа 

Искључење 
из школе 

I 

М11 1 1 1 1   

Е11 7 7 7 0   

Е12 9 9 4 3   

С12 15 12 10 7   

Укупно 1. разред 32 29 22 11 0 0 

II 
Е21 6 6 3 0 0  

С22 10 10 9 3 1  

Укупно 2. разред 16 16 12 3 1 0 

III 

М31 18 18 15 2 3  

Е31 16 13 11 6 0  

С31 8 6 4 0 0  

С32 19 19 13 1 0  

Укупно 3. разред 61 56 43 9 3  

IV 

М41 14 13 8 1   

Е41 23 16 8 0   

Е43 9 4 4 1   

С41 4 1 1 0   

Укупно 4. разред 50 34 21 2   

Укупно школа 159 135 98 25 3  

 



Изостанци

одличан вр.добар добар довољан Просек Просек Просек

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % опр. неопр. укупно

26 М11 20 1 5,00 3 15,00 14 70,00 2 10,00 20 100,00 0,00 0,00 3,02 1899 94,95 220 11,00 2119 105,95

28 Е11 28 5 17,86 16 57,14 6 21,43 0,00 27 96,43 1 3,57 1 3,57 3,82 2866 102,36 137 4,89 3003 107,25

30 Е12 24 0,00 7 29,17 15 62,50 1 4,17 23 95,83 0,00 1 4,17 3,06 1699 70,79 166 6,92 1865 77,71

30 Е13 27 3 11,11 16 59,26 8 29,63 0,00 27 100,00 0,00 0,00 3,60 2476 91,70 98 3,63 2574 95,33

24 Е14 23 21 91,30 2 8,70 0,00 0,00 23 100,00 0,00 0,00 4,79 1653 71,87 41 1,78 1694 73,65

30 С11 27 3 11,11 18 66,67 6 22,22 0,00 27 100,00 0,00 0,00 3,79 2417 89,52 68 2,52 2485 92,04

30 С12 27 1 3,70 4 14,81 21 77,78 0,00 26 96,30 1 3,70 1 3,70 3,03 2801 103,74 308 11,41 3109 115,15

Свега 198 7 176 34 19,32 66 37,50 70 39,77 3 1,70 173 98,37 2 1,14 3 1,70 3,59 15811 89,84 1038 5,90 16849 95,73

18 М21 18 1 5,56 5 27,78 8 44,44 4 22,22 18 100,00 0,00 0,00 3,06 2055 114,17 241 13,39 2296 127,56

29 Е21 29 8 27,59 12 41,38 9 31,03 0,00 29 100,00 0,00 0,00 3,72 2578 88,90 153 5,28 2731 94,17

28 Е22 27 2 7,41 12 44,44 13 48,15 0,00 27 100,00 0,00 0,00 3,42 2182 80,81 97 3,59 2279 84,41

29 Е23 29 1 3,45 7 24,14 18 62,07 3 10,34 29 100,00 0,00 0,00 3,05 1930 66,55 167 5,76 2097 72,31

24 Е24 24 17 70,83 7 29,17 0,00 0,00 24 100,00 0,00 0,00 4,55 2848 118,67 42 1,75 2890 120,42

28 С21 27 14 51,85 6 22,22 7 25,93 0,00 27 100,00 0,00 4,09 4,09 2979 110,33 22 0,81 3001 111,15

27 С22 25 1 4,00 8 32,00 12 48,00 3 12,00 24 96,00 0,00 1 4,00 3,12 4710 188,40 240 9,60 4950 198,00

Свега 183 7 179 44 24,58 57 31,84 67 37,43 10 5,59 178 99,44 0 0,00 1 0,56 3,57 19282 107,72 962 5,37 20244 113,09

24 М31 24 2 8,33 6 25,00 12 50,00 2 8,33 22 91,67 0,00 1 4,17 3,22 2536 105,67 371 15,46 2907 121,13

30 Е31 30 10 33,33 7 23,33 12 40,00 1 3,33 30 100,00 0,00 0,00 3,66 2202 73,40 294 9,80 2496 83,20

29 Е32 29 5 17,24 15 51,72 9 31,03 0,00 29 100,00 0,00 0,00 3,69 3893 134,24 282 9,72 4175 143,97

27 Е33 25 5 20,00 4 16,00 15 60,00 1 4,00 25 100,00 0,00 0,00 3,36 2290 91,60 247 9,88 2537 101,48

24 Е34 24 20 83,33 4 16,67 0,00 0,00 24 100,00 0,00 0,00 4,75 1795 74,79 53 2,21 1848 77,00

26 С31 26 13 50,00 8 30,77 3 11,54 0,00 24 92,31 0,00 1 3,85 4,14 2816 108,31 131 5,04 2947 113,35

29 С32 28 0,00 2 7,14 18 64,29 6 21,43 26 92,86 0,00 2 7,14 2,79 3177 113,46 523 18,68 3700 132,14

Свега 189 7 186 55 29,57 46 24,73 69 37,10 10 5,38 180 96,77 0 0,00 4 2,15 3,66 18709 100,59 1901 10,22 20610 110,81

17 М41 17 2 11,76 3 17,65 8 47,06 3 17,65 16 94,12 0,00 0,00 2,96 2473 145,47 260 15,29 2733 160,76

29 Е41 29 4 13,79 2 6,90 14 48,28 8 27,59 28 96,55 0,00 1 3,45 3,02 4834 166,69 349 12,03 5183 178,72

24 Е42 24 7 29,17 6 25,00 9 37,50 2 8,33 24 100,00 0,00 0,00 3,66 2412 100,50 301 12,54 2713 113,04

22 Е43 22 4 18,18 7 31,82 10 45,45 1 4,55 22 100,00 0,00 0,00 3,48 3639 165,41 297 13,50 3936 178,91

24 Е44 24 20 83,33 3 12,50 1 4,17 0,00 24 100,00 0,00 0,00 4,67 2104 87,67 102 4,25 2206 91,92

27 С41 27 15 55,56 10 37,04 2 7,41 0,00 27 100,00 0,00 0,00 4,35 2872 106,37 111 4,11 2983 110,48

Свега 143 5 143 52 36,36 31 21,68 44 30,77 14 9,79 141 98,60 0 0,00 1 0,70 3,69 18334 128,21 1420 9,93 19754 138,14

Укупно 713 26 684 185 27,05 200 29,24 250 36,55 37 5,41 672 98,25 2 0,29 9 1,32 3,76 72136 105,46 5321 7,78 77457 113,24

Изостанци

одличан вр.добар добар довољан Просек Просек Просек

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % опр. неопр. укупно

I 198 7 176 34 19,32 66 37,50 70 39,77 3 1,70 173 98,37 2 1,14 3 1,70 3,59 15811 89,84 1038 5,90 16849 95,73

II 183 7 179 44 24,58 57 31,84 67 37,43 10 5,59 178 99,44 0 0,00 1 0,56 3,57 19282 107,72 962 5,37 20244 113,09

III 189 7 186 55 29,57 46 24,73 69 37,10 10 5,38 180 96,77 0 0,00 4 2,15 3,66 18709 100,59 1901 10,22 20610 110,81

IV 143 6 143 52 36,36 31 21,68 44 30,77 14 9,79 141 98,60 0 0,00 1 0,70 3,69 18334 128,21 1420 9,93 19754 138,14

Укупно 713 26 684 185 27,05 200 29,24 250 36,5 37 5,41 672 98,25 2 0,29 9 1,32 3,76 72136 105,46 5321 7,78 77457 113,24

Изостанци

одличан вр.добар добар довољан Просек Просек Просек

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % опр. неопр. укупно

I 30 1 27 1 3,70 4 14,81 21 77,78 0 0,00 26 96,30 1 3,70 1 3,70 3,03 2801 103,74 308 11,41 3109 115,15

II 27 1 25 1 4,00 8 32,00 12 48,00 3 12,00 24 96,00 0 0,00 1 4,00 3,12 4710 188,4 240 9,60 4950 198,00

III 29 1 28 0 0,00 2 7,14 18 64,29 6 21,43 26 92,86 0 0,00 2 7,14 2,79 3177 113,46 523 18,68 3700 132,14

Укупно 86 3 80 2 2,50 14 17,50 51 63,75 9 11,25 76 95,00 1 1,25 4 5,00 2,98 10688 133,60 1071 13,39 11759 146,99

Изостанци

одличан вр.добар добар довољан Просек Просек Просек

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % опр. неопр. укупно

I 168 5 149 33 22,15 62 41,61 49 32,89 3 2,01 147 98,66 1 0,67 2 1,34 3,85 13010 87,32 730 4,90 13740 92,21

II 156 5 154 43 27,92 49 31,82 55 35,71 7 4,55 154 100,00 0 0,00 0 0,00 3,65 14572 94,62 722 4,69 15294 99,31

III 160 5 158 55 34,81 44 27,85 51 32,28 4 2,53 154 97,47 0 0,00 2 1,27 3,80 15532 98,30 1378 8,72 16910 107,03

IV 143 4 143 52 36,36 31 21,68 44 30,77 14 9,79 141 98,60 0 0,00 1 0,70 3,69 18334 128,21 1420 9,93 19754 138,14

Укупно 627 19 604 183 30,30 186 30,79 199 32,95 28 4,64 596 98,68 1 0,17 5 0,83 3,75 61448 101,74 4250 7,04 65698 108,77
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Успех ученика на крају школске 2017/2018.г. - четворогодишњи образовни профили

Неоце

њени
Понавља

Понавља
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Успех ученика на крају школске 2017/2018.г. - трогодишњи образовни профили
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Успех ученика на крају шкoлске  2017/2018.г.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА - ЗАЈЕЧАР

 Успех ученика на крају школске 2017/2018.г. 
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Позитиван успех
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Изостанци

одличан вр.добар добар довољан Просек Просек Просек

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % опр. неопр. укупно

I 26 М11 20 1 5,00 3 15,00 14 70,00 2 10,00 20 100,00 0 0,00 0 0,00 3,02 1899 94,95 220 11,00 2119 105,95

II 18 М21 18 1 5,56 5 27,78 8 44,44 4 22,22 18 100,00 0 0,00 0 0,00 3,06 2055 114,17 241 13,39 2296 127,56

III 24 М31 24 2 8,33 6 25,00 12 50,00 2 8,33 22 91,67 0 0,00 1 4,17 3,22 2536 105,67 371 15,46 2907 121,13

IV 17 М41 17 2 11,76 3 17,65 8 47,06 3 17,65 16 94,12 0 0,00 0 0,00 2,96 2473 145,47 260 15,29 2733 160,76

Свега 85 4 79 6 7,59 17 21,52 42 53,16 11 13,92 76 96,20 0 0,00 1 1,27 2,96 8963 113,46 1092 13,82 10055 127,28

Изостанци

одличан вр.добар добар довољан Просек Просек Просек

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % опр. неопр. укупно

28 Е11 28 5 17,86 16 57,14 6 21,43 0 0,00 27 96,43 1 3,57 1 3,57 3,82 2866 102,36 137 4,89 3003 107,25

30 Е12 24 0 0,00 7 29,17 15 62,50 1 4,17 23 95,83 0 0,00 1 4,17 3,06 1699 70,79 166 6,92 1865 77,71

30 Е13 27 3 11,11 16 59,26 8 29,63 0 0,00 27 100,00 0 0,00 0 0,00 3,60 2476 91,70 98 3,63 2574 95,33
24 Е14 23 21 91,30 2 8,70 0 0,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 0 0,00 4,79 1653 71,87 41 1,78 1694 73,65

Свега 112 4 102 29 28,43 41 40,20 29 28,43 1 0,98 100 98,04 1 0,98 2 7,03 3,82 8694 85,24 442 4,33 9136 89,57

29 Е21 29 8 27,59 12 41,38 9 31,03 0 0,00 29 100,00 0 0,00 0 0,00 3,72 2578 88,90 153 5,28 2731 94,17

28 Е22 27 2 7,41 12 44,44 13 48,15 0 0,00 27 100,00 0 0,00 0 0,00 3,42 2182 80,81 97 3,59 2279 84,41

29 Е23 29 1 3,45 7 24,14 18 62,07 3 10,34 29 100,00 0 0,00 0 0,00 3,05 1930 66,55 167 5,76 2097 72,31

24 Е24 24 17 70,83 7 29,17 0 0,00 0 0,00 24 100,00 0 0,00 0 0,00 4,55 2848 118,67 42 1,75 2890 120,42

Свега 110 4 109 28 25,69 38 34,86 40 36,70 3 2,75 109 100,00 0 0,00 0 0,00 3,69 9538 87,50 459 4,21 9997 91,72

30 Е31 30 10 33,33 7 23,33 12 40,00 1 3,33 30 100,00 0 0,00 0 0,00 3,66 2202 73,40 294 9,80 2496 83,20

29 Е32 29 5 17,24 15 51,72 9 31,03 0 0,00 29 100,00 0 0,00 0 0,00 3,69 3893 134,24 282 9,72 4175 143,97

27 Е33 25 5 20,00 4 16,00 15 60,00 1 4,00 25 100,00 0 0,00 0 0,00 3,36 2290 91,60 247 9,88 2537 101,48

24 Е34 24 20 83,33 4 16,67 0 0,00 0 0,00 24 100,00 0 0,00 0 0,00 4,75 1795 74,79 53 2,21 1848 77,00

Свега 110 4 108 40 37,04 30 27,78 36 33,33 2 1,85 108 100,00 0 0,00 0 0,00 3,87 10180 94,26 876 8,11 11056 102,37

29 Е41 29 4 13,79 2 6,90 14 48,28 8 27,59 28 96,55 0 0,00 1 3,45 3,02 4834 166,69 349 12,03 5183 178,72

24 Е42 24 7 29,17 6 25,00 9 37,50 2 8,33 24 100,00 0 0,00 0 0,00 3,66 2412 100,50 301 12,54 2713 113,04

22 Е43 22 4 18,18 7 31,82 10 45,45 1 4,55 22 100,00 0 0,00 0 0,00 3,48 3639 165,41 297 13,50 3936 178,91

24 Е44 24 20 83,33 3 12,50 1 4,17 0 0,00 24 100,00 0 0,00 0 0,00 4,67 2104 87,67 102 4,25 2206 91,92

Свега 99 4 46 24 52,17 10 21,74 11 23,91 1 2,17 46 100,00 0 0,00 0 0,00 4,08 5743 124,85 399 8,67 6142 133,52

Укупно 431 16 365 121 33,15 119 32,60 116 31,78 7 1,92 363 99,45 1 0,27 2 0,55 3,35 34155 93,58 2176 5,96 36331 99,54

Изостанци

одличан вр.добар добар довољан Просек Просек Просек

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % опр. неопр. укупно

30 С11 27 3 11,11 18 66,67 6 22,22 0 0,00 27 100,00 0 0,00 0 0,00 3,79 2417 89,52 68 2,52 2485 92,04

30 С12 27 1 3,70 4 14,81 21 77,78 0 0,00 26 96,30 1 3,70 1 3,70 3,03 2801 103,74 308 11,41 3109 115,15

Свега 60 2 54 4 7,41 22 40,74 27 50,00 0 0,00 53 98,15 1 1,85 1 13,50 3,41 5218 96,63 376 6,96 5594 103,59

26 С21 26 13 0,00 8 0,00 3 0,00 0 0,00 24 0,00 0 0,00 1 0,00 4,14 2816 108,31 131 5,04 2947 113,35

29 С22 28 0 0,00 2 0,00 18 0,00 6 0,00 26 0,00 0 0,00 2 0,00 2,79 3177 113,46 523 18,68 3700 132,14

Свега 55 2 54 13 24,07 10 18,52 21 38,89 6 11,11 50 92,59 0 0,00 3 12,46 3,47 5993 110,98 654 12,11 6647 123,09

26 С31 26 13 3,45 8 24,14 3 62,07 0 10,34 24 100,00 0 0,00 1 0,00 4,14 2816 108,31 131 5,04 2947 113,35

29 С32 28 0 70,83 2 29,17 18 0,00 6 0,00 26 100,00 0 0,00 2 0,00 2,79 3177 113,46 523 18,68 3700 132,14

Свега 55 2 54 13 24,07 10 18,52 21 38,89 6 11,11 50 92,59 0 0,00 3 12,46 3,47 5993 110,98 654 12,11 6647 123,09

IV 27 С41 27 15 52,17 10 21,74 2 23,91 0 2,17 27 100,00 0 0,00 0 0,00 4,35 2872 106,37 111 4,11 2983 110,48

Свега 27 1 27 15 52,17 10 21,74 2 23,9 0 2,17 27 100 0 0,00 0 0,00 4,35 2872 106,37 111 4,11 2983 110,48

197 7 189 45 23,81 52 27,51 71 37,57 12 6,35 180 95,24 1 0,53 7 3,70 3,58 20076 106,22 1795 9,50 21871 115,72

Изостанци

одличан вр.добар добар довољан Просек Просек Просек

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % опр. неопр. укупно

I 30 С12 27 1 3,70 4 14,81 21 77,78 0 0,00 26 96,30 1 3,70 1 3,70 3,03 2801 103,74 308 11,41 3109 115,15

II 27 С22 25 1 4,00 8 32,00 12 48,00 3 12,00 24 96,00 0 0,00 1 4,00 3,12 4710 188,40 240 9,60 4950 198,00

III 29 С32 28 0 0,00 2 7,14 18 64,29 6 21,43 26 92,86 0 0,00 2 7,14 2,79 3177 113,46 523 18,68 3700 132,14

Укупно 86 80 2 2,50 14 17,50 51 63,75 9 11,25 76 95,00 1 1,25 4 5,00 2,98 10688 133,60 1071 13,39 11759 146,99

Изостанци

одличан вр.добар добар довољан Просек Просек Просек

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % опр. неопр. укупно

I 30 С11 27 3 11,11 18 66,67 6 22,22 0 0,00 27 100,00 0 0,00 0 0,00 3,79 2417 89,52 68 2,52 2485 92,04

II 28 С21 27 14 51,85 6 22,22 7 25,93 0 0,00 27 100,00 0 0,00 0 0,00 4,09 2979 110,33 22 0,81 3001 111,15

III 26 С31 26 13 50,00 8 30,77 3 11,54 0 0,00 24 92,31 0 0,00 1 3,85 3,05 2816 108,31 131 5,04 2947 113,35

IV 27 С41 27 15 55,56 10 37,04 2 7,41 0 0,00 27 100,00 0 0,00 0 0,00 4,35 2872 106,37 111 4,11 2983 110,48

Укупно 111 107 45 42,06 42 39,25 18 16,82 0 0,00 105 98,13 0 0,00 1 0,93 3,82 11084 103,59 332 3,10 11416 106,69
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Успех ученика на крају школске 2017/2018.  (Саобраћај - четворогодишњи)
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Успех ученика на крају школске 2017/2018.  (Саобраћај - трогодишњи)
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Успех ученика на крају школске 2017/2018.  (Саобраћај)
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Успех ученика на крају школске 2017/2018.  (Електротехника)
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Успех ученика на крају школске 2017/2018.  (Машинство и обрада метала)
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С32 ВМВ 2 2 1 1 2

III 2 2 0 1 1 0 2 0

M41 MTKK 15 15 1 5 5 4 15

E41 ЕТР 27 27 6 8 7 6 27

E42 EТEВ 24 19 3 7 5 4 19 5

E43 TM 20 17 4 4 8 1 17 3

E44 EТИТ 24 21 3 13 5 21 3

С41 ТДС 27 27 15 9 2 26 1

IV 137 126 32 46 32 15 125 12

УКУПНО 139 128 32 47 33 15 127 12

12.06.2018. Председник Испитног одбора

Горан Станковић
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С32 ВМВ 2 2 2 2

III 2 2 0 0 2 0 2 0

M41 MTKK 1 1 1 1

E41 ЕТР 1 1 0 1

E42 EТEВ 3 3 1 3 1 5

E43 TM 5 5 1 1 4

E44 EТИТ 3 3 2 1 3

С41 ТДС 1 1 1 1

IV 14 14 0 2 6 3 11 5

УКУПНО 16 16 0 2 8 3 13 5

30.08.2018. Председник Испитног одбора

Горан Станковић
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С32 ВМВ 4 4 0 1 3 0 4

III 4 4 0 1 3 0 4 0

M41 MTKK 16 16 1 5 5 5 16

E41 ЕТР 28 28 6 8 7 6 27 1

E42 EТEВ 24 24 3 8 8 5 24

E43 TM 22 22 4 5 8 1 18 4

E44 EТИТ 27 24 3 15 7 1 24

С41 ТДС 27 27 15 9 3 0 27

IV 144 141 32 50 38 18 138 5

УКУПНО 148 145 32 51 41 18 142 5

30.08.2018. Председник Испитног одбора

Горан Станковић

Завршни и матурски испити

Седница Испитног одбора  30.08.2017.

Седница Испитног одбора  12.06.2018. год.

школска 2017/18. г. - јунски испитни рок

Завршни и матурски испити

школска 2017/18. г. - августовски испитни рок

Седница Испитног одбора  30.08.2018. год.

Завршни и матурски испити школске 2017/18. г.






