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УВОД 
 

 

 

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Tехничке школе за 

школску 2021/2022. годину усклађен је са Законом о основама система 

образовања и васпитања, подзаконским актима, Статутом Школе и Годишњим 

планом рада за школску 2021/2022. годину. Извештај је рађен на основу 

извештаја наставника, стручних сарадника, секретара, као и на основу увида у 

ес-дневнике образовно-васпитног рада и педагошку документацију Школе. 

 

Основне поставке на којима се заснивао рад Техничке школе у школској 

2021/2022. години произашао је из Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гл. РС”, бр 88/2017. 27/2018. и 10/2019.), Закона о средњем 

образовању и васпитању („Сл.гл.РС”, бр. 55/13 и 101/17),  Планова и програма 

за подручја рада Електротехника, Економија, Право и Администрација, као и 

Правилника о школском календару средњих школа, Правилника о педагошкој 

норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника 

у средњој школи, Правилика о цени услуга средње школе и осталих општих 

аката школе као и усвојеног Развојног плана школе за период 2018-2022. године. 

 

Овај документ обезбеђује праћење остваривања циљева и задатака 

прописаних наставним планом и програмом, као и евалуацију појединих 

оперативних програма, као и рада школе у целини, како на нивоу стручних 

органа школе, тако и просветиних органа надлежних за педагошко-

инструктивни рад и надзор.



4 

 

 

1.УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 
редње образовање у Косјерићу датира од 1977. године када је 

основано истурено одељење Гимназије,  односно Образовног 

центра у Пожеги. У  овом одељењу биле су заступљене 

заједничке основе и две струке: правна и грађевинска. Августа 

1980. године формира се самостална школа која ради до 1993. 

године.Школске 1990/1991. године укида се самосталност школе и 

формирају се два истурена одељења, и то: Машинске школе из 

Пожеге и Економске школе из Ужица.  

Оваква организација рада школе показала је доста слабости, 

па се поновном одлуком Владе Републике Србије,  октобра 1995. 

године формира самостална школа,  која практично са радом  

послује од 01. марта 1996. године под именом Техничка школа.  

 

Техничка школа Косјерић 

Светосавска бр. 39 

31260 Косјерић 

Телефон/факс: 031 781 645 

Web site: www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs 

e-mail: tskosjeric@gmail.com 

sstehskokos2@ptt.rs 
 

 

Школа остварује програме за подручје рада:  

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА, за образовни профил 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР; 

за подручје рада ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, за образовни профил 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА, 

Школске 2021/22.г у подручју рада електротехника верификована су два 

образовна профила и то: електричар и електромонтер мреже и постројења. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

Школа је верификована решењем Министарства 

просвете под бројем: 

022-05-255/95-03од 20.12.1995. године за 

подручја рада МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА и 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА; 

022-05-255/95-03 од 06.05.2005. године за 

подручје рада ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ; 

022-05-255/95-03 од 01.12.2005. године за 

подручје рада ЕЛЕКТРОТЕХНИКА. 

 

 

 

http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs/
mailto:tskosjeric@gmail.com
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1.2.  МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

Школски простор Техничке школе, подразумева земљиште на коме је 

изграђена школска зграда, школско двориште, спортске терене и школска зграда 

у целини са помоћним просторима. 

 Техничка школа у Косјерићу (у даљем тексту школа) реализује наставу у 

две зграде, од којих је једна површине 300 м2 а друга 810 м2. Теоретска настава 

реализује се у већој згради, а практична настава и блок настава из информатике 

у мањој згради. Већа зграда поред наставничке канцеларије, затим канцеларије 

психолога и педагога и просторије за пријем родитеља, поседује и осам 

учионица за теоретску наставу, од којих је једна специјализовани кабинет за 

електронику и једна кабинет за рачуноводство. У мањој згради је библиотека са 

читаоницом, где ученици проводе слободно време и обављају ваннаставне 

активности. Поред библиотеке, школа поседује два мала и велики 

информатички кабинет. Нова, комплетно опремљена канцеларија директора од 

2018. године такође је у малој згради као и канцеларија секретара и шефа 

рачуноводства. У свим учиоиницама обезбеђени су рачунари за наставнике. У 

школској 2021/22 годину урађено је следеће: чајна кухиња, два нова тоалета и 

један тоалет је реновиран, затим врата за тоалет за приступ деци са 

инвалидитетом, врата у радионици и опремљен је мали кабинет са 14 рачунара. 

              У току школске 2021/22.г.вршене су поправке котла за грејање. 

Делимично је извршена поправка степеница у доњој и горњој згради и 

поправљена кровна греда на горњој згради. 
 

Врсте просторија Број Површина Опремљеност 

Учионице 6 342 60% 

Кабинет за рачуноводство 1 57 80% 

Кабинет за електронику 1 57 70% 

Кабинет за информатику 1 40                  100% 

Кабинет за информатику 1 56 100% 

Библиотека са читаоницом 1 40 80% 

Кабинет за информатику 1 35 80% 

Канцеларије 4 60 70% 

Ходници, оставе и друго, кухиња и 

тоалет за наставнике 
11 339  

У К У П Н О 27 1.110 80% 

 

Поред школске зграде, школски простор обухвата школско двориште са 

зеленим површинама које се редовно одржавају, као и спортски терен на коме је 

игралиште за мали фудбал, кошарку и одбојку, пресвучени новим асфалтом. 

Спортски терен је 2017. године опремљен са два нова коша, а на површини 

поред терена постављено је седам справа за вежбање на отворном (теретана на 

отвореном). 
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 Врста земљишне површине Површина у м2 

 Спортски полигон   1.680 

 Двориште и зелене површине 13.938 

 У к у п н о 15.618 

 

У непосредној близини школе изграђена је спортска дворана, коју ученици 

користе од  школске 2012/2013 године. Површина хала је око 1573 квадратних 

метара. 
 

 

1.3. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 
 

1.2.1. ОПРЕМА И ИНВЕНТАР 

Школске 2019/20 набављено је 7 рачунара PC рачунар PENTIUM G 5400, 

2 монитора 21,5“ ASUS, пројектно платно, бежични рутер, пројектор ACER и  

таблет за потребе ес-дневника. Такође је извршена реконструкција топловода за 

грејање и замена оџака од котларнице. 

 Све учионице и наставничка канцеларија, због потреба електронског 

дневника, који школа користи од школске 2019/2020. године, поседују рачунаре 

повезане на интернет мрежу. 
 Кабинет за информатику има 46 рачунара PENTIUM 4 (сви рачунари су 

мрежно повезани), ласерски штампач и скенер. Кабинет за електронику поседује 

два осцилоскопа, преко 25 унимера, конструкторе, два PLC-а, као и све 

елементе неопходне за вежбе и блок наставу из ових предмета. Школа поседује 

и 3 видео пројектора и платно за пројектор, 2 фотокопир апарата, а једна 

учионица је опремљена и интерактивном таблом. 

Школска библиотека располаже са фондом од око 5.086 књига, односно, са око 

380 наслова. Фондом књига у школској библиотеци задовољавају се потребе 

ученика за школском лектиром, као и литературом за проширивање и 

продубљивање знања и интересовања ученика. На конкурсу “За мој Косјерић” у 

организацији Титан цементаре Косјерић 2018. године, Техничка школа је 

учествовала са пројектом под називом „Кључеви знања“, за адаптацију и 

уређење простора школске библиотеке. Пројекат је делимично одобрен и од тих 

средстава реновирана је библиотека. 

Учионице су опремљене новим клупама и столицама, које су набављене 

2017. године. Школа је 2013. године, преко пројекта „ЗА МОЈ КОСЈЕРИЋ“, 

Титан цементаре Косјерић, добила средства за набавку (и набавила) савремених 

школских учила (ШКОЛИЦЕ) за предмете електротехничке струке, док је 2016. 

године добила средства за опремање кабинета за Рачуноводство (9 лап топ 

рачунара, један видео пројектор и штампач), по пројекту „Савремена економија 

у школи“, 
Школске 2020/21. набављено је следеће: набављено 9 рачунара и 13 

монитора, камера, дигитални осцилоскоп, пројектор, 5 тастатура, 1 рутер, 1 

монитор, 5 бежичних адаптера, 1 процесор, матична плоча, косачица за 

одржавање дворишта,плочице на вратима за обележавање кабинета, пултови за 

мали кабинет, плестиглас због епидемиолошких услова за размак између 

ученика, столови за кућишта рачунара, као и завесе за радионицу. 

У поређењу са нормативом, опремљеност школе наставним средствима износи 

око 80%, с тим што се проценат опремљености разликује у зависности од 

предмета.  
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              У школској години 2021/22. донирани су следећи предмети : 

појединачни бели столови 9 ком., дупли бели радни столови 2 ком, петоугаони 

радни сто 1 ком, столице са руконаслонима 15 ком. Донатор је Саша Маљковић. 

Овом донацијом је опремњен информатички кабинет. Школске 2021/22 наша 

школа је конкурисала и добила средства од Телекома Србија а.д. Београд. 

Средствима донације спроведен је поступак набавке опреме за образовање и за 

потребе школе и набавњена је следећа опрема: 5 лаптоп рачунар NB Asus 15.6“ 

X515FA-EJ321 - 4 миша бежична USB Genius NX-7005, Wireless Blueey 1200DPI 

Black. 

 

 

    1. 2.1. ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

 

Школски простор подразумева земљиште на коме је изграђена школска 

зграда, школско двориште, спортске терене и школска зграда у целини са 

помоћним просторима. 

 Техничка школа у Косјерићу (у даљем тексту школа) реализује наставу у 

две зграде, од којих је једна 334 м2 а друга 796 м2. Теоретска настава реализује 

се у већој згради, а практична настава и блок настава из информатике у мањој 

згради. У мањој згради је и библиотека са читаоницом, где ученици проводе 

слободно време и обављају ваннаставне активности. 2019/20.школске године 

урађене су две рампе за улаз у школу (за обе зграде) намењене деци са 

инвалидитетом. 

 

 Чајна кухиња и тоалети за наставнике и ученике у горњој згради су  урађени 

школске 2020/21 а делимично је  реновирано степениште у обе зграде, као и 

носећа кровна греда и истакнут назив установе на обе зграде школске 2021/22  

године. 
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1.4.  КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА  

  

 

1.4.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

Име и презиме 
Врста стручне  

спреме 
Године радног 

стажа 
лиценца 

% ангажованости 

на другим 

пословима у 

школи и којим 

Слађана 

Глигоријевић 
Дипл. економиста 28 Да   

 

4.2. НАСТАВНИ КАДАР 

 
Име и презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Предмет који 

предаје 

Год. 

радног 

стажа 

Лиценца 
% ангаж. у 

школи 

% 

ангажованости 

у другој 

школи (којој) 

Милутин 

Богдановић 
дип. инж. 

маши. 
Електротехника  29 Да  18.38 32 ОШ Варда 

Славка 

Шаровић 
дип. 

маш.инж. 
Математика  29 Да  110.65 - 

Славица 

Јовановић 
проф. 

српск.језика 
Српски језик 33 Да 98,84 - 

Славица 

Елчић 
проф. српск. 

језика 
Српски језик 13 Да  33,33 

67 ОШ 

Косјерић 

Душко Матић 
проф. енгле. 

језика 
Енглески језик 16 Да  99,86 - 

Иван Ђурић 
дип. истор. 

Историја 13 Да 29,73 
70, 

ОШКосјерић, 

Варда 

Љиљана 

Јоксимовић дип. хемич. 
Хемија  37 Да 20 

80, ОШ 

Косјерић 

Миленко 

Стефановић 
проф. 

географије 

Економска 

географија, 

Географија 

23 Да  19,19 
80, ОШ 

Косјерић 

Мирјана 

Јовановић дип. биоло. 
Биологија, 

екологија  
29 Да 20 

 80, ОШ 

Косјерић  

Жељко Марић 
проф. физи. 

Васпитања 
Физичко 

васпитање 
33 Да 76,39 

20, ОШ Мито 

Игуманоивћ 

Душица 

Тулимировић 

Дипл. 

Политиколо

г за 

међунар. 

послове 

Уставно и пр. 

право 
4 Не  38,18 - 

Зора Матић проф. 

социологије 

Социологија, 

Устав и пр. грађ. 
16 Да  18,58 

80Техничкашко

ла и Гимназија 

Пожега,  

Славиша 

Ђокић 

Мастер 

ликовни 

уметник 

Ликовна култура 3 Не  9,86 
90 ОШ Варда и 

Косјерић 

Мила Вулета вероучитељ  Верска настава 4 Не  23,76 
ОШ 

МитоИгуманов

ић 

Горан Радовић 

 
дип. Економ 

 
Економска група 

предмета  
24 Да 107,51 - 
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Стана 

Јовановић дип. економ. 
Економска група 

предмета  
27 Да Боловање - 

Мирјана 

Дуњић дип. економ. 
Економска група 

предмета  
18 Да 75,05 - 

Јелена 

Павловић 
мастер 

економиста 
Рачуноводство 6 Не 103,5 - 

Јелена 

Витезовић 

Апсолвент 

на 

физичком 

факултету 

Физика и електро 

група предмета 
4 Не  112,02 - 

Александар 

Марјановић 
мр педаг. 

техни.наука 

Рачунарство и 

информатика, 

Рачунари 
33 Да 130 - 

Павловић 

Весна 

Мастер 

дипл. 

економиста 

Економска група 

предмета  
11 Не  47,83  

Раденко 

Радичевић 

Дипл 

инжењер 

електротехн

ике 

Електро група 

предмета 
19 Да  41,35 60% Ариље 

Данило 

Јекнић 
дип. инж. 

Електротех. 
Програмирање 12 Да  115,3 - 

Драгана 

Божовић 
Мастер инг. 

Менанџ. 
Електро група 

предмета 
4 Не 94,45 - 

Иван 

Стефановић 

Мастер инг. 

Електротехн

ике и рачун. 

Електро група 

предмета 
6 Не  130 - 

Нада Ђ. 

Весковић 
Мастер инж. 

менаџмента 
Електро група 

предмета 
3 Не  Боловање  - 

Жељка 

Радовановић 

Дип. Инж. 

Информаци

оних 

технол. 

Електро група 

предмета 
1 Не 47,50 - 

Никола Божић 
Дипл. 

економиста 
Економска група 

предмета 
1 Не  96,98 - 

Марина Пејчић 
Дипл, 

биолог 
Биологија, 

физика 
7 Не 20 

ОШ Мито 

Игуманоивћ 

80 

Јелена 

Перишић 

Дипл. 

Индустријск

и менаџер 

Електро група 

предмета 
1 Не 96,85  

Милорад 

Митровић 

Машински 

инжењер 6-

ти степен 

Рачунарска 

логика 
0 Не 22,97  
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1.4.3. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
 

Име и презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Год. 

радн

ог 

стаж

а 

Лиценц

а 

% 

ангажованост

и у школи 

% 

ангажованост

и у другој 

школи (којој) 

Слободан Савић дип. 

педагог 

Стручни 

сарадник 
17 Да 50 

ОШ Варда 

50% 

Милутин 

Богдановић 

дип. 

инж. 

машин

ства 

Библиотекар 29 Да  50 
ОШ Варда 

32% 

Гордана Штуловић 
Дипл. 

психол

ог 

Стручни 

сарадник 
10 Да  50 

Вртић у 

Косјерићу 

50% 

 

 

1.4.4. ВАННАСТАВНИ КАДАР 
 

Име и 

презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Послови 

на 

којима 

ради 

Год. 

радног 

стажа 

Лиценца 

% 

ангажованости 

у школи 

% 

ангажованости 

у другој 

школи (којој) 

Весна 

Павловић 
економиста 

6. степен 

Шеф 

рачуно. 

Благајник 
30  100 - 

Љубиша 

Марковић 
Дип. правник Секретар 2 Не 50  

Милка 

Крсмановић 
усмерено 

образовање 
Помоћни 

радник 
25  100 - 

Драгана 

Марковић 
Фризер, 3. 

степен 
Помоћни 

радник 
7  100 - 

Јелена 

Ракић 
Основна 

школа 
Помоћни 

радник 
  50 - 

Зоран 

Марковић машинбравар 
Ложач 31  100 - 

Здравко 

Радовић машинбравар 
Домар и 

ложач 
37  100 - 

 
4.5. Координатор практичне наставе 

Име и презиме 
Врста 

стручне  
спреме 

Године 

радног 
стажа 

лиценца 
% 

ангажованости 

у школи 

% 

ангажованости 

на другим 

пословима у 

школи и којим 

Мирјана Дуњић 

Радосављевић 
Дипл. 

економиста 
18 Да  50 - 
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1.5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ШКОЛЕ 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 
5.1. Бројно стање ученика и одељења 
 

5.1.1. Бројно стање ученика по подручјима рада, образовним профилима 
 

Подручје рада Образовни профил 
Разред и 

одељење 
Број ученика 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО 

И 

АДМИНИСТРАЦИЈА 

Економски 

техничар 

I
1 18 

II
1 23 

III
1 22 

IV
1 27 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
Електротехничар 

рачунара 

I
2
 29 

II
2
 30 

III
2
 24 

IV
2
 29 

СВЕГА 8 202 

 

Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи 
 

Страни језик Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 
СВЕГА 

Енглески језик 47 53 46 56 202 

Руски језик 0 0 0 0 0 

Француски језик 0 0 0 0 0 

 

 

 

5.1.2. Ванредни ученици 
 

Образовни 

профил 

Ванредни 

ученици 

Пре - 

квалификација 

До - 

квалификација 
Укупно 

Економски 

техничар 
4 - - 4 

Електротехничар 

рачунара 
1 - - 1 

 5 - - 5 
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 ОЦЕНА КАДРОВСКИХ УСЛОВА 

 
  Сви предмети су били стручно заступљени, изузев за математику, 

електротехничку групу предмета и физику. Школске 2021/22 електротехничку 

групу предмета предавали су наставници који су добили решења о 

преконормном раду због немогућности да се ангажује стручни кадар. 

Сагласност нам је стигла од НСЗ. 

 

 

 

 

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 

 

 

Блок настава из предмета основе аутоматског управљања није остварена 

посетама радним организацијама: ХЕ Бајина Башта, ЕЛКОК Косјерић, ТИТАН 

цементара Косјерић, Електордистрибуција Косјерић и Топлана Косјерић  услед 

пандемије, остварена је непосредним радом у школи. 
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2. УСПЕХ УЧЕНИКА 

2.1.  БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

 

НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

Подручје рада Први разред Други разред Трећи разред 
Четврти 

разред 
Свега 

 Одељ. Учен. Одељ. Учен. Одељ. Учен. Одељ. Учен. Одељ. Учен. 

Економија 1 18 1 23 1 22 1 27 4 90 

Електротехника 

 

 
1 29 1 30 1 24 1 29 4 112 

С В Е Г А 2 47 2 53 2 46 2 56 9 202 

  

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

Подручје рада Први разред Други разред Трећи разред 
Четврти 

разред 
Свега 

 Одељ. Учен. Одељ. Учен. Одељ. Учен. Одељ. Учен. Одељ. Учен. 

Економија 1 19 1 23 1 22 1 27 4 91 

Електротехника 

 

 
1 27 1 30 1 23 1 29 4 109 

С В Е Г А 2 46 2 53 2 45 2 56 9 200 

 

 

 

 

2.2. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 

28. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

 

 Завршило разред у јуну------------------------------------------- 190 ученика 

Упућено на поправни испит из једног предмета------------- 3 

Упућено на поправни испит из два предмета----------------  6 

Понављало разред у јуну------------------------------------------ 1 

 
 

  
 

. 
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2.3.  ПРЕДМЕТИ ИЗ КОЈИХ СУ УЧЕНИЦИ ЗАВРШНИХ 

РАЗРЕДА УПУЋЕНИ НА ПОПРАВНИ ИСПИТ У ЈУНСКОМ 

ИСПИТНОМ РОКУ 

 

Одељење 
Основи 

економије 

Пословна 

економија 

Енглески 

језик 
Математика  Маркетинг 

Свега 

ученика 

IV1 - - -  - - 

IV2 - - 1 1 - - 

Свега   1 1  2 

 
 

 

2.4. ПРЕДМЕТИ ИЗ КОЈИХ СУ УЧЕНИЦИ УПУЋЕНИ НА 

ПОПРАВНИ ИСПИТ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 

 

Одељење математика енглески електротехника 

I1  1  

I2 1   

II1  1  

II2 7  7 

III1    

III2    

IV1    

IV2 1 1  

Свега 

ученика 
9 3 

           7 

 

 

 

У школској 2021/22 години недовољних ученика је било 12 или 6%, од чега је 11 

ученика упућено на поправни испит и једна ученица је понављала разред. 

  

Ученица из II1 је имала седам слабих оцена и понављала је разред. Матурски 

испит положила су два ученикас IV2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5. ИЗОСТАНЦИ  И УСПЕХ УЧЕНИКА ЈУН 2022. 

 

Успех ученика на другом полугодишту 2021/22 ш.г. 

одељење  Укупно 
ученика  

позитивних  одличних  Вр. 
добрих  

добрих  довољних  недовољних  Са 1  
слабом  

Са 2 
слабе  

Са 3 слабе  

I1  19 18 5 9 4 / 
    

I2  27 26 2 12 12 / 1 1 
  

Прва 
година 

46 44 7 21 16 / 1 1 
  

II1  23 21 9 10 2 / 2 1 
 

1 

II2  30 22 1 14 7 / 8 2 6 
 

II година 53 43 10 24 9 / 10 3 6 1 

III1  22 22 6 11 5 / / 
   

III2  23 23 4 3 12 4 / 
   

Трећа 
година 

45 45 10 14 17 4 / 
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IV1  27 27 11 5 7 4 / 
   

IV2  29 29 7 13 7 2 / / 
  

Четврта 
година 

56 56 18 18 14 6 /  
   

Школа  200 188 45 77 56 10 11 4 6 1 

Изостанци ученика на другом полугодишту 2021/22 ш.г. 

Одељења  Укупно  По ученику  оправданих  По ученику  неоправданих  По ученику  

I1  1717 90,37 1667 87,74 50 2,63 

I2  2216 82,07 2173 80,48 43 1,59 

Прва година 3933 86,22 3840 84,11 93 2,11 

II1  2541 110,48 2419 105,17 122 5,3 

II2  2370 79,00 2302 76,73 68 2,27 
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Друга година 4911 92,66 4721 90,95 190 3,78 

III1  2120 96,36 2104 95,64 16 0,73 

III2  3893 162,21 3447 143,63 446 18,58 

Трећа година 6013 130,72 5551 118,59 462 10,04 

IV1  2737 101,37 2684 99,41 53 1,96 

IV2  4136 142,62 4049 139,62 87 3,0 

Четврта 
година 

6873 121,99 6733 120,23 139 2,5 

школа  21730 108,11 20845 104,23 885 4,43 
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Средња оцена по одељењима: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средња оцена на нивоу школе је врлодобар (3,67). 

 

одељење  Укупно ученика  Просечна оцена 2021/22 

I1  19 3,84 

I2  27 3,60 

Прва година 46 3,72 

II1  23 4,01 

II2  30 3,29 

II година 53 3,65 

III1  22 3,85 

III2  23 3,17 

Трећа година 45 3,51 

IV1  27 3,78 

IV2  29 3,84 

Четврта година 56 3,81 

Школа  200 3,67  
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УСПЕХ УЧЕНИКА АВГУСТ 2022. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средња оцена на нивоу школе је врлодобар (3,68). 

одељење  Укупно ученика  Просечна оцена 2021/22 

I1  19 3,85 

I2  27 3,61 

Прва година 46 3,73 

II1  23 4,02 

II2  30 3,33 

II година 53 3,68 

III1  22 3,85 

III2  23 3,17 

Трећа година 45 3,51 

IV1  27 3,78 

IV2  29 3,84 

Четврта година 56 3,81 

Школа  200 3,68 
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Што се тиче резултата у школској 2021/22 години одличан успех постигло је 45 

ученика или 22,5%, од чега су два ученика носиоци Вукове дипломе. То су 

Ђорђе Савић ученик IV2 одељења и Наташа Јездовић ученица IV1 одељења. 

 

Сви ученици који су имали одличан успех, ученик генерације, вуковци, ученици 

разреда, ученици без изостанака, за пласман и освојена прва три места на 

републичком такмичењу, ученици завршних разреда који су постигли изузетне 

резултате на годишњем тесту знања од школе су добили награде у књижевним 

делима, од општине новчане награде у укупној динарској противвредности од 

780 евра и од фабрике цемента“Титан“ робне награде: два лаптоп рачунара, два 

таблета и један фотоапарат. 

 

- Ђак генерације, Ђорђе Савић са успехом 5.00 је награђен лаптоп рачунаром, 

новчаном наградом и књижевним делима. 

 

- Ученици разреда Наташа Јездовић одељење 4/1 је награђена лаптоп 

рачунаром, Марко Нешковић одељење 3/2 таблетом, Тамара Васиљевић ученица 

2/1 одељења таблетом и Тијана Станојевић ученица 1/1 одељења фотоапаратом. 

 

 

- Ученица Тијана Филиповић 4/1 и Татјана Маринковић 3/1 су такође награђене 

за учење и владање и представљање школе на манифестацијама и такмичењима, 

књижевним делима. 

 

-На такмичењима наши ученици су постигли следеће резултате: 

 

- Освојено 1. место на окружном такмичењу у стрељаштву, Ђорђе Савић 

4/2; 

 

- Освојено 2. место на окружном такмичењу у стрељаштву, Лазар Милић 

4/2; 
 

- Освојено 2. место на окружном такмичењу у стрељаштву, Анастасија 

Марковић 1/2; 
 

- Освојено 3. место на окружном такмичењу у стрељаштву, Сара Вуковић 

4/1; 
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И 

ПРОГРАМА 
 

3.1. ТЕОРЕТСКА НАСТАВА 

Теоријска настава се реализовала у учионицама и кабинетима са почетком  

у 8.00 часова и часови су трајали 45 минута. 

Била су заступљена 3 модела у зависности од епидемиолошке ситуације. 

 

Модел 1: Образовно – васпитни рад у школи кроз непосредан рад; Од 01.09. до 

20.09. Од 21.02 до краја полугодишта. 

Модел 2: Образовно – васпитни рад у школи кроз непосредан рад и наставом на 

даљину у организацији школе; од 20.09. до 27.09. ученици се деле у две групе по 

пола одељења и наизменично иду у школу. Од 04.10. одељење 2/2 наставу 

реализује по овом моделу, у трајању од две недеље. Од 24.01. до 11.02. 2022 

године. 

Модел 3: Настава на даљину (он лајн) у организацији школе. 

За рад на даљину, школа је изабрала платформу ГУГЛ УЧИОНИЦА. 

 

 

Стратегија ублажавање вируса од трансмисије SARS-CoV-2 подразумева пет 

кључних мера у редовној настави:  
1. Доследна и исправна употреба маски у простору школе од стране свих лица 

(ученици, запослени); 

2. Физичка динстанца према могућностима школе (може и мања од 1 метра); 

3. Хигијена руку и респираторна хигијена; 

4. Чишћење и дезинфекције простора школе у целини; 

5. Успостављање сарадње са надлежном здравственом службом, а посебно са 

надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ. 

 
 

3.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

 

Програм практичне наставе предвиђен за школску 2021/22. годину је у 

потпуности реализован. Практична настава је реализована у школским 

просторијама. 
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3.3 РЕАЛИЗАЦИЈА БЛОК НАСТАВЕ 

 

 

Блок настава је  реализована у школским просторијама. 

 

Настава у блоку: 

 

 
 

Одељење Предмет Број група Настава у блоку 

II1 Еконмско пословање 2 60 

II2 Рачунарски хардвер 2 24 

II2 Оперативни системи 2 60 

II2 Програмирање  2 36 

II2 Практична настава 2 60 

III1 Еконмско пословање 2 120 

III2 Програмирање 3 72 

III2 Рачунари 2 60 

III2 Оперативни системи 3 54 

III2 Микроконтр. И микро. 3 90 

III2 Рачунарске мреже 3 54 

IV1 Рачуноводство 2 60 

IV2 Програмирање 3 90 

IV2 Одржавање рач. Сист. 3 90 

IV2 
Микроконтролери и 

микрорачунари 
3 90 
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 3.4. РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

Предмет Допунска настава Додатна настава 

Српски језик и књижевност   

Математика 98  

Енглески језик   

Историја   

Хемија    

Биологија   

Пословна информатика 17 11 

Рачунарство и информатика 13 10 

Пословна коресподенција и 

комуникација 

  

Основе електротехнике  6  

Физика    

Електроника 1 3  

Рачунарске мреже  5  

Микроконтролери и 

микрорачунари 

3  

Маркетинг  15 

Оперативни системи 3  

Програмирање 5  

Електроника2. 1  

Предузетништво 1  

Статистика 13  

Принципи економије   

Уставно привредно право   

Пословна економија   

Монетарна ек. и банкарство   

Рачуноводство 69 8 

Јавне финансије   

Социологија са правима 

грађана 

  

Економска географија   
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Економско пословање   

Рачунарски хардвер   

Софтверски алати   

Банкарство   

Право   

Национална економија   

Оперативни системи   

Рачунарске мреже   

Рачунарска логика   

Одржавање рачунарских 

система 

  

Рачунари у системима 

управљања 

  

Рачунарска графика и 

мултимедија 

  

Увод у архитектуру 

рачунара 

  

Алати за управљањем 

садржајем на интернету 

  

Ликовна култура   

Пословни Енглески језик   

Практична настава   

С В Е Г А 237 44 
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3.5.  ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД 

 

Одељења Врста рада Укупно часова 

2/2 Уређење школског дворишта  

2/2 Уређење учионичког простора  

 УКУПНО  

 

3.6. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 
СЕКЦИЈА БРОЈ ЧАСОВА 

Читалачки клуб 157 

Планинарска секција 1 + 2 пл. Акција х 7 сати 

Укупно  172 часова 
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5.3.1. Предмети и одељења у којима наставници реализују наставу 

 
Р.бр. Наставник  Предмет  I/1 I/2  II/1 II/2 III/1 III/2 IV/1 IV/2 Свега Укупно 

1 
Јовановић 

Славица 

Српски језик 
   3 3 3 3 3 3 18 19 

98.84   Грађансковаспитање        1  1 

2 
Петровић Славица 

 

Српски језик 
3 3        6 33.33 

3 

Матић Душко 
Енглески језик 

2 2  2 2 2 2 3 2 17 
17 

90.27 

 
Пословни енг. језик 

   1  1    2 
2 

9.59 

4 
Павловић 

Весна 

Принципи економије 
3   3      

6 

29.59 

10 

47,83 

          
Предузетништво 

       2+2 
4 

18.24 
          
          

5 Шаровић Славка 
Математика  

 3  3 3 3 3 3 3 24 
21 

110.65 

6 Ђурић Иван 
Историја  

2 2  2      6 
6 

29.73 

7 
Стефановић 

Миленко 

Географија  
    2     

2 

9.19 4 

19.19 Економска географија 
2         

2 

10 



27 

 

8 
Јовановић 

Мирјана 

Биологија 
2 2        4 

4 

20 

9 Витезовић Јелена 

Физика  
 2   2     

4 

19,19 

22+90б 

112,02 

Оперативни сист. 
      

9+ 

54б 
  

9+54Б 

47,43 
Рачунарска логика 

      5   

5 

22,97 

 

  
Програмирање 

    
4+ 

36б 
    

4+36 

22,43 
 

10 
Јоксимовић 

Љиљана 

Хемија  2 2        4 4 

20            

11 Вулета Мила 
Верска настава 

0,5 0,5  0,5 0,5 1 1 0,5 0,5  
5 

23,76 

12 
Богдановић 

Милутин 

 
    4     4 

4 

18,38 

13 Павловић Јелена 

Рачуноводство     2+4  2+4  2+4+60б  18+60Б  
Банкарство 

       2  
2 

9,46 

20 

103,5 

14 Марић Жељко 
Физичко васпитање 

2 2  2 2 2 2 2 2 16 
16 

76.39 

15 Ђокић Славиша 
Ликовна култура 

 1  1      2 
2 

9.86 

16 
Жељка 

Радовановић 

Микроконтролери и 

микрорачинари         
8 + 

90Б 
8 + 90Б 

8 + 90Б 

47,58 

17 
Дуњић 

Радосављевић 

Мирјана 

Математика 
3         

3 

16,67 
15 

75,05 
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Пословна информатика      4    4 
           
Пословнакореспонденција 

и комуникација 
0+4   0+4      8 

18 Никола Божић 

           

16 + 

180 б. 

96,98 

Статистика 
     4  2  

6 

28,62 
Економско послов. 

   4  
4 

 
   

8 

38.38 
Монетарна ек. И бан. 

         
2 

9,71 
Екон. Посл. Блок н. 

   60 б.  120б    
180 

20.27 

19 Радовић Горан 

Пословна економија 
2   2  2  2  

8 

38.90 

22 

107.51 

Основи економије 
       2  

2 

9.71 
Маркетинг  

       2  
2 

9.71 
 Национална економија 

     2    
2 

9.46 
Јавне финансије 

   2      
2 

9.73 
Рачуноводство  

2+4         
6 

30 

20 
Душица 

Тулимировић 

 Уставно и прив. право 
       2  

2 

9.71 

8 

38.18 



29 

 

Грађанско вас. 0.5 0.5  1 1    1 4 
Право 

     2    
2 

9.46 
           

21 Зора Матић 

Социологија са правима 

грађана      2   2 
4 

18.58 
4 

18,58 
           

22 Стефановић Иван 

Микрокон. И микрор. 
      

7+ 

90б 
  

7+90б 

32,16+10,14 

26+90б 

130,82 

Алати за упр.сад. на инт. 
        4 

4 

18,24 
Софтверски алати 

    0+4     
4 

18,38 
Рач. У сис. Управ. 

        7 
7 

31,91 
           
Рач. графика и мултим. 

 0+4        
4 

20 

23 Јекнић Данило 

Програмирање  
      6   9  

15 

68,60 
21+ 

162б 

115,3 
Програмирање блок 

      72  90 
162б 

19,13 
Софтверски алати 

      6   
6 

27,57 
 

24 Драгана Божовић 

Рачунарске мреже 
      5   

5 

22,97 17+ 

138Б 

94,45 

Рачуна. мреже блок 
      54   

54 

6,08 
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Рачунарски хардвер  
    4+24б     

4 

18,38+2,7% 
Увод у архитект. 

 2        
2 

10 
Оперативни системи 

   
 

 

6+ 

60б 
    

6+60б 

 

34,32 
           

 

25 
Јелена Перишић 

Техничка документација 
        6 

6 

27,35 

21+60Б 

96,85 

Основи електротехнике 
 5        

5 

25 
Практична наст. 

 4   4     
8 

29,52 
Практич. Нас. блок 

    60     
60 

5,79 
Електроенергетика 

     
2 

 
   9,19 

 

26 
Марјановић 

Александар 

Одр.рач. блок 
        90б 

90б 

11,03 

25+90б 

130,93 

Рачунарство и информ. 
0+4 0+4        

8 

40 
Одржавање рач. система 

        
9 

 

9 

41,03 
Пословна информ. 

   4    4  
8 

38,87 
 

27 РадичевићРаденко 

Електроника      4  5   9 
9 

41,35 
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5.4. Структура 40-то часовног радног времена 
 

5.4.1. Структура радне недеље наставника 
 

Р.б. Наставник 

Р
ед

о
в
н

а 
н

ас
та

в
а
 

П
и

см
ен

и
 

С
та

р
еш

и
н

ст
в
о

 

Д
о
д

ат
н

а,
 д

о
п

у
н

ск
а 

 

н
ас

та
в
а 

и
 с

ек
ц

и
је

 

П
о
д

р
ш

к
а 

у
ч
ен

и
ц

и
м

а 

п
р
ек

о
 В

Е
Б

 А
Л

А
Т

А
 

У
к
у
п

н
о
 

П
р
и

п
р
ем

а 

П
о
п

р
ав

н
и

,м
ат

у
р
ск

и
 

и
 р

аз
р
ед

н
и

 и
сп

и
ти

 

О
ст

ал
и

 п
о
сл

о
в
и

 

Д
еж

у
р
ст

в
о
 и

 р
ад

 у
 

ст
р
у
ч

н
и

м
 о

р
га

н
и

м
а 

С
в
ег

а 
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н

о
 

в
р
ем

е 
%

 

1. Јовановић Славица 19 2  1  23 10 2 1 2 38 98,84 

2. Петровић Славица 6 2 1   9 4   1 14 33,33 

3. Ђурић Иван 6     7 3  1 1 12 29,73 

4. Божовић Драгана  17+Б  1 3  23 10 2 2 1 38 94,45 

5. Витезовић Јелена 20  1 3  24 10 2 2 2 40 100,00 

6. Јовановић Мирјана 4   1  5 2   1 8 20,00 

7. Тулимировић Душица 8  1 1  10 4  1 1 16 38,18 

8. Марић Жељко 16   2  18 8 2 2 2 32 19,19 

9. Стефановић Миленко 4   1  5 2   1 8 23,9 
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10. Радовановић Жељка 8+Б   2  10 4 2 1 2 19 47,50 

11. Марјановић Александар 20   4  24 10 2 2 2 40 100,00 

12. Никола Божић 16+4Б   3  23 10 2 2 2 39 96,98,30 

13. Ђокић Славиша 2     2 1  1  4 9,86 

14. Шаровић Славка 10  0 4  24 10 1 3 1 40 100,0 

15. Радовић Горан 20  1 3  24 10 3  3 40 100,00 

16. Матић Душко 18   4  24 10 1 3 1 40 99,86 

17. Јоксимовић Љиљана 4   1  5 2   1 8 20,00 

18. Богдановић Милутин 4  1   5 2   1 8 18,38 

19. Дуњић Радосављевић Мирјана 15 1 1 2  19 7 1 2 1 30 75,05 

20. Стефановић Иван 20+3Б  1 3  24 10 2 6 22 40 100,00 

21. Вулета Мила 5   1  6 2  1 1 10 23,76 

22. Јекнић Данило 18+4Б   4  24 10 2 2 2 40 100,00 

23. Радичевић Раденко 9   2  11 5   2 18 41,35% 

24. 
МатићЗора 4   1  5 2   1 8 18,58 
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25. Павловић Весна 10   2  12 5 1 1 1 20 47,83 

26. ПавловићЈелена 20  1 3  24 10 2 2 2 40 100,00 

27. ПеришићЈелена 21+1Б   2  22 8 2 1 2 35 96,85 

28.              
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3.8.СЕКЦИЈЕ ШКОЛЕ 

 

Читалачки клуб 
 

Секција Читалачки клуб,  извештај о раду у школској 2021/22. године 

Секција Читалачки клуб бави се неговањем културе читања, лепог говора и 

писаног изражавања. Осим тога, остварује сарадњу са културним и просветним 

установама и удружењима у локалној и широј заједници, доприносећи 

промоцији школе, образовних и васпитних вредности. 

У претходној години, највише активности обухватило је учешће на литерарним 

и поетским  конкурсима, као што су: ''Лимске вечери поезије'', конкурс Народне 

библиотеке поводом ''Месеца књиге'', традиционални конкурс Удружења 

потомака ратника, песнички конкурс ''Десанка Максимовић'' за најбољу збирку 

песама, у организацији Ваљевске гимназије. 

Такође, наши ученици су учествовали на Смотри рецитатора ''Песниче народа 

мог'', ангажовани смо у осмишљавању и реализацији приредби и других јавних 

програма у граду, а укључени смо и у креирање прилога за школски сајт. Према 

расположивим терминима у распореду часова, на школским одморима и на 

редовној настави, бавили смо се анализом факултативне лектире, кроз 

менторску подршку, размену мишљења и консултације, у групном и 

индивидуалном раду. Све то доприноси развијању заинтересованости и  

позитивног односа ученика према књизи и читању, као начина да се унапреде 

знања, процеси мишљења, као и вештине излагања ставова и вођења 

интелектуалног дијалога. Детаљнији опис активности налази се у дневничкој 

евиденцији и на сајту школе. 

   Изузетан успех: 

Татјана 

Маринковић, 

ученица трећег 

разреда 

економског смера, 

пласирала се у 

финале и освојила 

треће место на 49. 

 

 
 

 

Масовно учешће ученика 

Техничке школе и четрнаест 

награђених радова на литерарном 

конкурсу Народне библиотеке: 

''Књига – ризница знања и 

мудрости''. 

 

 Дугогодишња 

сарадња са 

Удружењем 

потомака ратника из 

Косјерића: успешно 

учешће на 

традиционалном 

литерарном 
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песничкој 

манифестацији 

''Лимске вечери 

поезије'', одржане 

22-24. децембра у 

Прибоју. 

конкурсу и у 

реализацији 

приредбе, 11. маја 

2022. године.  

 

 

 

 

ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА 

 

 

У току школске 2021-2022 у раду планинарске секције учествовало  

петнаест ученика различитих разреда. Као и прошле шклоске године, тако и у 

току ове имали смо одређена ограничења као последица КОВИД-а. Већина 

активности је морала бити редукована и прилагођена новим условима рада а у 

циљу заштите безбедности ученика и запослених у нашем колективу. За разлику 

од претходне школске године већи део активности смо одрадили на терену што 

је и главни циљ наших активности. 

Прва активност наше секције , као што је случај и претходних година, 

јесте увођење нових чанова у рад наше скеције као и њихова обука. То се пре 

свега односи на ученике првог  разеда  а који су се и раније сусрели са радом 

наше секције али од ове године су постали носиоци активности. Циљ рада 

секције,као и досад, био је активан боравак ученика у природи,  коришћење 

знања стечених у шкои у конкретним ситуацијама и развијање еколошке свести. 

У сарадњи са планинарским друштвом ПЕД Субјел, а и самостално, 

планинарска секција је извела доста акција у околини Косјерића али и широм 

Србије.Неке од њих су:  

 

Светски дан пешачења – планинарска акција организована на обронцима 

Црнокосе, септембар 2022. 

  -Успон на планину Каблар.Учествовало 7 ученика, октобар 2019. 

 -Учешће на планинарској акцији Трем 2020, Сува планина. Учествовала 

2 ученика. 

-Успон на брдо Град 5 Ученика 

- Пешачење на релацији Косјерић-Бањица-Ражана 

- Успон ан Повлен 

 

Чланови секције су активно учествовали у обележавању „Међународног дана 

планете Земље“ Урадили смо и презентовали радове на тему најлепших 

планинарких предела у свету а и слике са наших планинарских акција.  

Неке планиране активности нисмо реализовали, наше активности су 

углавном везане за боравак у природи па смо тако зависни и од временских 

прилика.Део активности смо редуковали због КОВИД-а 19. 

 

 

 

 

Руководилац секције 

Миленко Стефановић 
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3.9. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 

Активности  Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Сарадња са Удружењем потомака 

ратника, који су наградили седам 

ученика на литерарном конкурсу и 

омогућили бесплатан дводневни 

излет ну Војводину за ученике који 

су то желели 

Славица Јовановић, 

ученици 
Током године 

Обележавање Савиндана Славица Јовановић Јануар  

Сарадња са високим школама из 

окружења (Мегатренд – Ваљево, 

Сингидунум – Ваљево, Високо 

Пословно-техничка школа – Ужице, 

Економски факултет – Крагујевац...) 

Слађана 

Глигоријевић 

Слободан Савић, 

Гордана Штуловић 

одељенске 

старешине 

Децембар - април 

Хуманитарна акција сакупљено за 

ученика наше школе  

 Ученички 

парламент, радници 

школе и ученици 

Новембар и мај 

Сарадња школе и Дома здравља 

Косјерић,  

Директор,Предавачи 

из здравственог 

центра 

Током године 
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Сарадња са Црвеним крстом 

Косјерић, у школским просторијама 

организавање  

Директор,Црнени 

крст Косјерић 
Октобар 

Учешће школе на стрељаштву Жељко Марић 

Директор Слађана 

Глигоријевић 

Октобар 

Масовно учешће ученика Техничке 

школе и четрнаест награђених радова 

на литерарном конкурсу Народне 

библиотеке: ''Књига – ризница знања 

и мудрости''. 

 

Славица Јовановић, 

ученици 
 

Изузетан успех: Татјана Маринковић, 

ученица трећег разреда економског 

смера, пласирала се у финале и 

освојила треће место на 49 

Славица Јовановић, 

ученици 
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4. РАД СТУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

4. 1. РАД НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Садржај рада Време реализације 

  

 
1.  Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2.  Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2020/2021 

год. 

3.  Разнматрање Годишњег плана рада школе за школску 

2021/2022 год. 

4.  Разно 

08.09.2021. 

1.  Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2.  Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2020/2021 

год. 

3.  Разнматрање Годишњег плана рада школе за школску 

2021/2022 год. 

 

4. Разно 

 

11.10.2021. 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог 

периода 

3.  Проблем у реализацији додатне и допунске наставе 

4.  Избор акредитованих семинара за стручно усавршавање 

наставника 

5.  Васпитно – дисциплинске мере 

6.  Разно 

 

01.11.2021. 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; 

3. Анализа владања ученика на крају првог полугодишта и 

30.12.2021. 
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васпитно дисциплинске мере; 

4. Предлог мера за унапређење образовно васпитног рада школе; 

5. Информација о састанку одржаном у општини у Косјерићу, 

07.12.2021. представника локалних институција (Техничка 

школа Косјерић, ОШ „Мито Игумановић“, ОШ „Јордан 

Ђукановић“, представници Савета родитеља, Дома здравља, 

Полицијске станице Косјерић и локалне самоуправе 

Косјерића), на тему заштите ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања; 

6. Информација о састанку са директорима средњих школа 

посвећеном програму пилотирања државне матуре; 

7. Разно; 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог 

периода; 

3. Васпитно дисциплинске мере; 

4. Анализа остварености Годишњег програма рада школе; 

5. Анализа рада Стручних већа; 

6. Разно; 

11.04.2022. 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког 

већа; 

2. Анализа успеха ученика завршних разреда на крају другог 

полугодишта; 

3. Анализа и утврђивање оцена из владања ученика завршних 

разреда на крају другог полугодишта; 

4. Формирање комисије за матурске испите; 

5. Формирање комисије за разредне испите; 

6. Организовање разредних и поправних испита за ученике 

завршних разреда; 

7. Организација и извођење ученичких екскурзија у наредној 

школској години; 

02.06.2022 
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8. Разно. 

 

1.  Давање мишљења о кандидату за директора Техничке 

школе. 07.06.2022. 

1. УсвајањезаписникасапретходнеседницеНаставничкогвећа; 

2. Анализа успеха ученика на крају другогполугодишта; 

3. Анализа и утврђивање оцена из владања ученика на крају 

другог полугодишта; 

4.  Анализа успеха ученика на матурским испитима; 

5. Предлог ученика разреда и ученика генерације; 

6. Разматрање предлога за екскурзију ученика у наредној 

школској години; 

7. Разно; 

24.06.2022. 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Формирање комисије за поправне, разредне и матурске испите 

и организовање припремне наставе; 

3. Именовање разредних старешина; 

4. Формирање стручних већа и тимова; 

5. Разно; 

16.08.2022. 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Анализа успеха са поправних и матурских испита 

3. Анализа успеха на крају шшколске године 

4. Анализа остварености Годишњег плана рада школе, предлози 

за унапређење 

5. Подела предмета на наставнике 

6. Текуће припреме за нову школску годину 

 
7. Paзно 

 

 

31.08.2022. 
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4. 2.  РАД  ОДЕЉЕНСКИХ  ВЕЋА 

 

Садржај рада Време реализа. 

Усвајање програма рада одељенских већа 

Утврђивање распореда рада писмених задатака 

Усаглашањање око потребних уџбеника 

Стручна заступљеност наставе 

Прилагожавање са моделом наставе с обзиром на 

епидемиолошке мере 

Септембар 

Проблеми реализације допунске наставе 

Утврђивање успеха ученика на првом тромесечју 

Васпитно дисциплинске мере 

Предлози мера за побољшање успеха ученика 

Новембар 

Утврђивање успеха ученика на крају првог полугодишта 

Утврђивање оцена из владања 

Васпитно – дисциплинске мере 

Оцењивање ученика и проблими у оцењивању 

Предлог мера за побољшање успеха 

Јануар 

Утврђивање успеха учиника на 3. класиф. периоду 

Васпитно – дисциплинске мере 

Анализа рада слободних активности 

Мере за побољшање успеха 

Април 

Утврђивање успеха ученика завршних разреда 

Утврђивање оцена из владања ученика заврш. разреда 

Организација поправних, матурских и завршних испита 

Реализација Програма рада 

Мај 

Успех ученика на крају наставне године 

Утврђивање оцена из владања  

Јун 

Анализа успиха ученика на крају школске године 

Анализа остварености програма рада Одељенског већа 

Август 

  

ПРИМЕР ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА  

 

Прва седница одељенског већа. 
 

Дневни ред: 
 

1. Формирање већа и усвајање рада одељенског већа; 

2. Утврђивање распореда часова; 

3. Упознавање нових чланова већа са специфичностима одељења; 



43 

 

4. Предлагање и усвајање плана писмених и контролних задатака; 

5. Израда плана рада за ученике који раде по ИОП-у; 

6. Договор око распореда додатних, допунских и ваннаставних активности. 
 
 
Друга седница одељенског већа. 

 
Дневни ред: 
 
 

1. Утврђивање успеха ученика на крају 1. класификационог периода; 

2. Анализа изостајања са наставе и понашање ученика и изрицање мера; 

3. Предлог мера за побољшање успеха. 
 
Трећа седница одељенског већа 
 
Дневни ред: 
 
 

1.Анализа реализације редовне,додатне и допунске наставе и ваннаставних активности 

за прво полугодиште ,као и планирање писмених и контролних задатака за друго 

полугодиште 

2.Утврђивање успеха ученика на крају првог полугодишта 

3.Предлагање и изрицање васпитно -дисциплинских мера 

4.Анализа ученика који раде по ИОП-У 

5.Разно 
 
Четврта седница одељенског већа. 
 

Дневни ред: 
 

1. Утврђивање успеха ученика на крају 3. класификационог периода; 

2. Анализа изостајања са наставе, понашање ученика и изрицање мера; 

3. Анализа реализације образовно-васпитног рада; 

4. Анализа рада ученика укључених у додатну наставу; 

5. Мере за побољшање успеха. 
 
Пета седница одељенског већа 
 

Дневни ред: 
 

1. Успех ученика на крају другог полугодишта 

2. Васпитно - дисциплинске мере 

3. Разно 
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4. 3.  РАД  СТРУЧНИХ  ВЕЋА 

 

 
 

Извештај Стручног већа економске групе предмета 

 

Стручно веће економске групе предмета у школској 2021/2022. години чине следећи 

наставници: Дуњић Радосављевић Мирјана, Радовић Горан, Стефановић Миленко, 

Божић Никола, Павловић Весна и Павловић Јелена (координатор).  

Средином августа месеца направљен је оквиран план рада Стручног већа са 

предвиђеним распоредом активности и динамиком реализације, у складу са наставним 

планом и програмом рада. 

Током септембра месеца чланови Већа су направили оквиран распоред иницијалног 

тестирања ученика смера Економски техничар. Креиран је и план набавке потребних 

наставних средстава, пре свега уџбеника за нови наставни програм. Нови наставници су 

упознати са начином рада уз потребну подршку. Набављени су нови уџбеници за 

предмете Рачуновоство за прву и другу годину, као и Национална економија за трећу 

годину. Поред тога, разматрани су глобални, оперативни и за 4. годину годишњи и 

месечни планови, као и формиран распоред писаних провера за прво полугодиште (за 

писмене задатке и тестове провере знања). Договорени су и јасно дефинисани термини 

блок наставе за предмет Економско пословање за другу и трећу годину, као и за 

Рачуноводство за четврту годину. 

Крајем октобра месеца разматран је успех ученика на првом тромесечју и закључено да 

је потребно реализовати што више часова допунске наставе, уз активну мотивацију 

ученика за присуствовање на наведеним часовима, јер има доста слабих оцена. 

Током новембра месеца чланови Стручног већа су се активно састајали како би се 

формирали јединствени критеријуми оцењивања за све предмете. Дефинисан је распон 

процената за сваку оцену, начин оцењивања домаћих задатака, усменог излагања 

ученика, затим активности и залагања на часу и свих других облика рада. Крајем истог 

месеца наставници су имали обуку за Касио дигитроне, коју је одржала Мирјана Дуњић 

Радосављевић.  

Крајем децембра месеца чланови су разматрали успех ученика на крају првог 

полугодишта, који је за нијансу бољи него на првом тромесечју, али и даље има слабих 

оцена у оквиру готово свих предмета. Ученицима се активно пружа подршка и помоћ у 

раду, организује допунска настава и очекују се бољи резултати током другог 

полугодишта. 

Током априла месеца чланови Стручног већа анализирали су успех ученика на трећем 

тромесечју, који је у највећем броју разреда чак и лошији него на полугодишту и првом 

тромесечју. Због тога, предложено је да се ученици мотивишу на допунску наставу, али 

да се успостави и снажнији ауторитет и поштовање правила, као што је забрана 

употребе мобилних телефона и слично. Током истог месеца реализован је и пилот 

пројекат Државна матура, на којима су ученици полагали стручни тест из економске 

групе предмета. Чланови Већа Мирјана Дуњић Радосављевић и Павловић Јелена били су 

чланови Школске матурске комисије, Радовић Горан и Божић Никола прегледачи 

тестова, а Павловић Весна дежурни наставник. Сви наставници су се на састанку 

упознали са постигнутим успехом ученика, проценти су преведени у оцене, па је 
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договорено да се успешни резултати презентују ученицима и понуде оцене за упис у 

дневник. У априлу се реализује и промоција школе ученицима завршних разреда 

основних школа, коју активно планирају и наставници економске групе предмета, па је 

договорено на који начин је најбоље мотивисати ученике да упишу нашу школу, уз 

истицање значаја резултата Државне матуре и свих предности. 

Током маја месеца чланови Стручног већа економске групе предмета састали су се ради 

договора око организације полагања матурског испита. Ученици су полагали матурски 

испит из предмета: Српски језик и књижевност, Изборни предмет и Матурски 

практични рад са усменом одбраном. Када је у питању изборни предмет, 24 ученика су 

одабрала Маркетинг, а 3 ученика Пословну економију. За матурски практични рад са 

усменом одбраном теме су добили 7. априла извлачењем папирића са називом области, 

теме и појашњењима, а рок за израду и предају рада био је 3. јун. Оквирно су 

размотрени термини за полагање матурских испита, као и начин формирања комисије, 

коју чине разредни старешина и још два члана, од којих је један испитивач. 

У јуну месецу чланови Стручног већа економске групе предмета састали су ради 

анализирања успеха ученика на матурском испиту. Наиме, ученици су имали просечну 

оцену 4,00 што је врло добар успех, а за матурски практични рад са усменом одбраном 

3,48 што је добар успех ученика. Како ће наредна генерација имати полагање у складу са 

новим наставним планом и програмом, као и Приручником који тек треба да буде издат, 

јавиће се значајне иновације приликом полагања матурског испита, које су начелно 

разматране, док ће током следеће школске године бити детаљно анализиране. Ученица 

Филиповић Тијана препозната је од стране наставника стручних предмета као изузетан 

капацитет и таленат, па је дискутовано око могућности за додатно награђивање за 

Видовдан, што је предлог којји је дат, а касније и усвојен на Наставничком већу. 

Анализиран је и успех ученика осталих разреда на крају школске године, као и 

могућности и мере за унапређење рада Већа и самог успеха ученика. Такође, у истом 

месецу чланови Већа су формирали списак потребних нових издања уџбеника за 

образовни профил Економски техничар, у складу са новим наставним планом и 

програмом. 

Планирано је да се чланови Стручног већа економске групе предмета састану у августу 

месецу, ради израде годишњег плана рада.  

 

Јун, 2022. године 

 

 

Координатор Стручног већа: Павловић Јелена 
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Извештај о раду Стручног већа природних наука школске 2021/22. године 

 

 

Стручно веће природних наука током ове школске године су чинили: Јелена Витезовић, 

Мирјана Јовановић, Љиљана Јоксимовић и СлавкаШаровић. 

 

Крајем августа 2021. године одржан је први састанак Стручног већа природних наука на 

којем је за председника већа реизабрана Јелена Витезовић. 

На истом састанку усвојен је годишњи план рада Стручног већа и подељена су 

задужења у оквиру истог.У овом периоду одржано је шест  састанка Стручног већа 

Активности и теме којима смо се бавили: 

- израда годишњих планова; 

-   израда плана рада за ученике који раде ИОП-у 

- израда наставних планова, усклађивање уџбеника и наставних средстава; 

- корелација наставних планова по темама; 

- планирање и реализација допунске и додатне наставе; 

- успостављање објективног критеријума оцењивања  

- анализа остварености планова на класификационим периодима; 

- анализа успеха ученика на класификационим периодима; 

 

Током школске године, анализирани су успеси ученика на класификационим периодима 

и закључено је да ученици постижу јако лоше резултате из групе предмета природних 

наука. 

На састанку Стручног већа, одлучено је да се одржава допунска настава из математике. 

Допунска настава се редовно одржава, али је одзив ученика  веома слаб 

 

На крају првог полугодишта  Јелена Витезовић , председник већа , отишла је на 

породиљско одсуство ,  па је на састанаку  Стручног већа за преседника изабрана Славка 

Шаровић 

 

 

 

                                                                                           Председник    Стручног већа 

 Славка Шаровић 
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Извештај о раду Стручног већа електротехничке групе предмета за школску 

2021/2022. годину. 

 

 

Извештај Стручног већа електротехничке групе предмета 

 

Стручно веће електротехничке групе предмета у школској 2021/2022. години чине 

следећи наставници: Александар Марјановић, Иван Стефановић, Драгана Божовић, 

Јелена Перишић, Милорад Митровић, Жељка Радовановић, Раденко Радичевић, Весна 

Павловић, Милутин Богдановић.  

Средином августа месеца направљен је оквиран план рада Стручног већа са 

предвиђеним распоредом активности: 

- конституисање стручног актива 

- избор руководиоца актива 

- израда годишњих и месечних планова 

- Подела дужности у оквиру већа 

- реновирање рачунарских кабинета – рад на њиховој функционалности и припрема 

истих за наступајућу школску годину 

-eвидентирање потребног материјала за набавку ради иѕвођења вежби из појединих 

предмета 

 

Током маја месеца чланови Већа су радили на припреми за реализацију матурског 

испита који се ове године реализује на другачији начин. Набављена је неопходна опрема 

за реализацију испита и ученицима завршне године су додељени ментори (наставници 

који ће им помагати у припреми за полагање матурско испита). Такође су чланови 

електро већа у сарадњи са већем економске групе предмета посећивали основне школе 

на територији општине ради промоције и представљање смерова техничке школе. 

Током јуна месеца чланови Већа су учествовали у реализацији матурског испита који је 

успешно положен од стране свих ученика. Радили су и на планирању материјала, опреме 

и средстава за стручно усавршавање. Такође се вршила анализа успеха свих разреда и 

дискутовало о могућим унапређењима наставе, корелацијама између предмета и 

иновацијама у настави ради приближавања наставног градива ученицима на 

занимљивији начин. 

Током  маја и јуна месеца се интезивно радило на реализацији блок наставе за ученике 

другог, трећег и четвртог разреда.  

 

 

 

Координатор Стручног већа: Данило Јекнић 
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. 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И 

СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ. 

Чланови актива: 

1.Славица Петровић - професор српског језика и књижевности 

2. Славица Јовановић - професор српског језика и књижевности 

3.Душко Матић - професор енглеског језика 

Редни 

број 

Датум одржавања Дневни ред присутни 

1. 15.09.2021 1. План рада стручног већа за 

2021/22. годину. 

2. Разно 

чланови већа 

2 27.12.2021. 1. Успех на крају првог 

полугодишта 2. Оствареност 

плана и програма 

3. Стручно усавршавање ван 

установе 

4. Стручно усавршавање у оквиру 

установе 

5. Предлози и похвале 

чланови већа 

3 29.03.2022 1.Организација додатне и 

допунске наставе 

чланови већа 

4. 27.06.2022 1. Оствареност НПП 2. Уџбеници 

за наредну школску годину 

3. Оствареност задовољавајућег 

успеха 

4. Учешће на такмичењима и 

резултати 

5. Стручно усавршавање 

6. Утврђивање правила за избор и 

мандат председника стручног 

већа 

чланови већа 
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ПРВИ САСТАНАК ВЕЋА 

ОДРЖАН: 15.09. 2021. год. СВИ ПРИСУТНИ. 

 ДНЕВНИ РЕД: 

 1. Избор председника актива. 

 2. Оквирни договор око израде планова и програма за школску 2021/2022.год. 

 3. Подела задужења и избор уџбеника  

ЗАКЉУЧАК:  

1. За текућу школску годину  за председника стручног већа изабрана је Славица 

Петровић. 

 2. Подељена су задужења за израду планова, иницијалних тестова... 

ДРУГИ САСТАНАК ВЕЋА 

ОДРЖАН: 27. 12. 2021. год. СВИ ПРИСУТНИ. 

 ДНЕВНИ РЕД:  

1. Успех ученика на крају првог полугодишта  

2. Оствареност плана и програма 

3. Стручно усавршавање ван установе 

4. Стручно усавршавање у оквиру установе 

5. Предлози и похвале 

ЗАКЉУЧЦИ:  

1.Успех ученика на крају првог полугодишта је задовољавајући,мањи број ученика има 

негативну оцену из енглеског језика. 

 2. План и програм је остварен у потпуности  

3. и 4. Стручна усавршавања ће се одвијати у складу са материјалним могућностима и 

воље локалне самоуправе да омогући професионалну едукацију стручног кадра (зимски 

семинар друштва за српски језик у јануару месецу) 

5.Предложено је да се похвале и награде ученици на крају школске године који су 

остварили изузетан успех на такмичењима. 
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ТРЕЋИ САСТАНАК ВЕЋА 

 ОДРЖАН: 29.03.2022 год. СВИ ПРИСУТНИ. 

 ДНЕВНИ РЕД: 

 1.. Организације допунске и додатне наставе  

ЗАКЉУЧАК.За ученике за које је неопходно биће одржани часови додатне и допунске 

наставе. 

ЧЕТВРТИ САСТАНАК ВЕЋА 

 ОДРЖАН: 27. 06. 2022.год. СВИ ПРИСУТНИ  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Оствареност НПП 

 2. Уџбеници за наредну школску годину 

3. Оствареност задовољавајућег успеха 

4. Учешће на такмичењима и резултати 

5. Стручно усавршавање 

6. Утврђивање правила за избор и мандат председника стручног већа 

ЗАКЉУЧАК: 

Наставни план и програм је остварен у потпуности за ову школску годину. Што се тиче 

уџбеника за наредну школску годину договорено је да се користе исти издавачи као и 

ове школске године. За предмет српски језик и књижевност сви ученици су остварили 

позитиван успех док је из енглеског језика неколико ученика упућено на поправни 

испит. Такође ученици су остварили завидан успех на такмичењима који су везани за 

српски језик и књижевност. Гоговорено је да за новог председника актива у наредној 

години буде изабрана Славица Јовановић. 

Одржано је 4. састанка Актива   на којима су присуствовали сви чланови стручног већа. 

Главне теме састанака су биле о избору уџбеника, стручно усавршавање, припрема 

иниц. тестова, допунска и додатна настава, вођење деце на такмичења, посета угледним 

часовима, израда паноа и уређење учионица, итд. Настава српског језика изводила се по 

уџбеницима издавачке куће ЗОУВ-а   јер су задовољни квалитетом истих, те ће сарадњу 

наставити и следеће школске године. 

Председник већа Славица Петровић. 
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Техничка школа – Косјерић 

- СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ - 

                                                                Школска 2021.-2022. 

1. Косјерић – 19. август 2021. године 

___________________________________________________ 

Састанку присуствују: 

- Славиша Ђокић – професор ликовне културе 

- Миленко Стефановић – професор географије/економска географија 

- Марић Жељко – професор физичког васпитања 

- Зора Матић – професор социологије  

- Ђурић Иван – професор историје 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Анализа и договарање у вези са дописом МП о почетку школске године у условима 

пандемије Ковид -19 (организација рада,препоруке ...) 

2. Усвајање годишњег плана и организација рада Стручног већа 

3. Анализа рада већа у претходној школској години. 

4. Израда школских програма, припрема планова за редовну, допунску, додатну наставу 

и секције. 

5. Распоред одржавања контролних задатака, тестова ... 

6. Разно 

* дневни ред је усвојен једногласно 

 

Председник стручног већа Жељко Марић 

Записничар: Ђурић Иван 

 

 

Тачка 1. 

     - Разговарано је о начину реализације наставе у условима поделе одељења на групе и 

повећаном броја часова услед извођења наставе на даљину. Такође, разматран је и 

понуђени распоред часова. У обзир су узета искуства из прошле школске године и 

договорен је усклађенији модел модел временски редуциране непосредне наставе и 

могућности реализације наставе на даљину (технички аспект).  

Тачка 2.  

     - Усвојен је и годишњи план рада Стручног већа за школску 2021.- 2022. 

Тачка 3. 

     - Анализиран је рад Стручног већа у претходној школској години, успех ученика и 

установљени су недостаци и договорене препоруке за њихово отклањање.  
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(види Тачка 2.). 

Тачка 4. 

      - Школски програми су завршени, као и месечни планови 

Тачка 5. 

     - Разматран је план одржавања контролних задатака, тестова .... и да ће он бити 

прилагођен тренутним условима наставе на најбољи могући начин и уз разумевање 

ученичких потреба и могућности. 

Тачка 6.  

     - Смањити по потреби обим наставне теме или наствне јединице, флексибилно 

користити расположиво време, примењивати инвентивније технике наставе уз веће 

коришћење Интернет ресурса. Корелацију примењивати када год је то могуће. 

Упростити размевање основних појмова и процеса/олакшати извођење физичких 

активности ученицима током непосредне наставе. 

Тачка 6.  

     - Договорен је нови састанак стручног већа за септембар 2021. године 

 

 

 

 

2. Други састанак стручног већа за друштвене науке – Техничка школа 

Косјерић – 23. 9. 2021. 

Састанку присуствују: 

- Славиша Ђокић – професор ликовне културе 

- Миленко Стефановић – професор географије/економска географија 

- Марић Жељко – професор физичког васпитања 

- Зора Матић – професор социологије  

- Ђурић Иван – професор историје 

- Душица Тулимировић – грађанско васпитање 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Реализација наставног програма у условима пандемије (организација рада и подела 

одељења на групе) 

2. Оцењивање ученика и додатни рад 

3. Избор наставне платформе и средстава комуникације (наставна средства уопште) за 

наставу на даљину у случају погоршања епидемиолошке ситуације 

4. Разно 

 

* Дневни ред седнице је прихваћен једногласно 

___________________________________________________________________________ 

Тачка 1.  

 

     - Разматран је комбиновани модел наставе (који се примењивао по потреби) и 

чланови већа су се сложили да је то тренутно најбоље решење за извођење наставе у 

условима пандемије.  

 

Тачка 2. 
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      - Договорено је да ученике треба оцењивати и формативно и сумативно, белешке у 

виду коментара водити у е-дневнику и педагошким свескама. Ученицима којима 

усвајање градива теже иде поједноставити наставне садржаје и инсистирати само на 

најбитнијим информацијама с обзиром да се у условима пандемије вероватно неће 

изводити додатна и допунска настава. 

 

Тачка 3. 

     - На састанку већа је одлучено да се као основна наставна платформа користи Гугл 

учионица са пратећим додацима (које ће бити активиране преко школских налога) како 

би рад учаника и наставника биоу потпуности усклађен, а у складу са препорукама МП. 

Помоћне апликације Вибер, Месинџер .... али да оне служе само као помоћно средство 

комуникације. 

 

Тачка 4. 

     - Под тачком разно разматрана је реализација ваннаставних активности, такмичења, 

излета .... планови за њихову реализацију су припремљени алиће они бити реализовани 

само у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и у сагласности са 

препорукама МП. 

Записничар: Ђурић Иван 

 

 

 

3. Косјерић – 10. 11. 2021. 

Трећа седница Стручног већа за друштвене науке 

Састанку присуствују:  

- Славиша Ђокић – професор ликовне културе 

- Миленко Стефановић – професор географије/економска географија 

- Марић Жељко – професор физичког васпитања 

- Зора Матић – професор социологије  

- Ђурић Иван – професор историје 

- Душица Тулимировић – грађанско васпитање 

 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха ученика на крају првог тромесечија и предлози за побољшање 

наставног процеса 

2. Анализа остварености наставних планова у условима пандемије и смернице за даљи 

рад 

3. Разно 

 

Тачка 1. 

      - Констатовано је да ученици углавном могу да прате наставни програм али да је 

потребно програм кориговати за најмање 20%, а већину садржаја прилагодити основном 

и средњем нивоу. Наставници углавном имају по две оцене из предмета који предају, а 

који се оцењују бројчано.  Такође, чланови Већа су констатовали да постепено расте 

број ученика у карантину и који одсуствују са наставе. Чини се да поједини ученици 

нису превише озбиљно схватили наставу на даљину. Потребно је извршити 
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прилагођавање градива за ученике који теже прате наставу и усвајају наставне садржаје 

и то на додатним онлајн часовима у посебним терминима а у складу са могућностима 

ученика (историја, географија, ликовна култура ...) 

 

Тачка 2. 

     - Планови су углавном остварени у потпуности. Уколико, услед повећања броја 

оболелих, дође до преласка на наставу на даљину у потпуности, наставници имају 

припремљене наставне планове који су додатно прилагођени виду наставе. Додатна и 

допунска настава неће бити реализоване као посебни часови већ кроз часове наставе на 

даљину.  

Сви наставници су активирали своје профиле на Гугл учионици, у случају да неки од 

разреда пређе на комбиновани модел наставе. 

 

Тачка 3. 

      - чланови већа су дискутовали о могућностима извођења ваннаставних активности 

(излета, спортских активности, еколошких акција ...) у условима пандемије. 

Констгатовано је да ће се реализовати само оне активности које буду одобрене од стране 

МП и надлежних органа Школске управе. 

 

Записничар: Ђурић Иван; председник стручног већа: Жељко Марић 

 

Четврти састанак стручног већа за друштвене науке; одржан 23. 12. 2021. године у 

Косјерићу) 

Састанку присуствују: 

- Славиша Ђокић – професор ликовне културе 

- Миленко Стефановић – професор географије/економска географија 

- Марић Жељко – професор физичког васпитања 

- Зора Матић – професор социологије  

- Ђурић Иван – професор историје 

* дневни ред је усвојен једногласно 

Дневни ред: 

1. Анализа општег успеха ученика на крају првог полугодишта, владање, изостанци, 

праћење наставе преко наставне платформе ( у одељењима који су због ковида 

користили комбиновани модел наставе) 

2. Одржавање школских такмичења у другом полугодишту 

3. Разно 

 

Тачка 1. 

     - Успех ученика на крају првог полугодишта је за нијансу бољи него на крају првог 

тромесечија. За један мањи број ученика потребан је појачан рад и додатно 

објашњавање како би могли да разумеју и усвоје градиво. Понашање ученика на 

часовима професора, чланова овог већа, је углавном добро и примерно али ученици 

изостају са часова наставе на даљину а ниво интересовања и жеље за учењем постаје 

приметно мањи како се полугодиште ближи крају.  

 

Тачка2. 
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     - Школска такмичења ће бити одржавана у периоду од јануара/фебруара 2021. године 

у складу са препорукама МП и ШУ. За спортске активности/секције је задужен 

професор Жељко Марић који је током дискусије навео да ће и спортске активности у 

школи и ван ње (у којима учествују ученици наше школе) бити одржане такође у складу 

са препорукама МП и ШУ.  

 

Тачка 3. 

     - У оквиру ове тачке чланови већа су разматрали до сада реализоване наставне и 

ваннаставне активности, спортска такмичења ...  

 

 

 

 

 

Пети састанак Стручног већа за друштвене науке – Техничка школа – Косјерић 

У Косјерићу 20. 4. 2022.  

- Славиша Ђокић – професор ликовне културе 

- Миленко Стефановић – професор географије/економска географија 

- Марић Жељко – професор физичког васпитања 

- Зора Матић – професор социологије  

- Ђурић Иван – професор историје 

* дневни ред је усвојен једногласно 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Успех ученика на крају трећег тромесечија и предлог за његово побољшање 

2. Подршка ученицима током пандемије 

3. Реализација такмичења и осталих облика наставних и ваннаставних активносгти 

5. Разно (стручно усавршавање запослених) 

Тачка 1. Чланови већа су констатовали да је успех ученика на крају овог тромесечија 

здовољавајући.  Договорено је да чланови већа, на својим часовима, осмисле 

занимљивије начине за објашњавање садржаја, лекција, вежби, појмова и чињеница. 

Користити што је могуће више интернет ресурсе и интерактивне портале за наставу ... За 

ученике који тешко усвајају градиво потребно је израдити (историја, географија ....) 

наставне листиће са одговарајућим садржајима које ученик треба да савлада. Појачати 

комуникацију са ученицима . 

Тачка 2. Чланови већа су констатовали да је упркос свим потешкоћама наставни план и 

програм из групе друштвених предмета углавном остварен и усклађен са смерницама 

надлежних институција. 

Тачка 3. Ученицима олакшати наставу коришћењем одговарајућих наставних материјала 

и ресурса прилагођених њиховом узрасту. Поспешити комуникацију у реалном времену 

преко наставне платформе. Одржати додагтне часове за ученике који слабије усвајају 

обрађивано градиво. 

Тачка 4.  Такође, заинтересованост ученика за такмичења је доста мала у односу на 

претходне године. Спортске активности као и детаљан извештај о њима биће предочене 

у виду извештаја професора Жељка Марића на крају школске године. 
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Тачка 5. Чланови већа су током ове школске године учествовали на више акредитованих 

вебинара стручног усавршавања и обука за запослене и стекли неопходна знања из 

различитих компетенција. Такође, презентацијама семинара запосленима у установи, 

стекли су и додатне бодове за усавршавање у оквиру установе. 

 

ШЕСТА СЕДНИЦА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ – Техничка школа – 

Косјерић 

15. јун 2022. године 

- Славиша Ђокић – професор ликовне културе 

- Миленко Стефановић – професор географије/економска географија 

- Марић Жељко – професор физичког васпитања 

- Зора Матић – професор социологије  

- Ђурић Иван – професор историје 

Дневни ред: 

1. Успех ученика на крају школске године 

2. Оствареност наставних планова и програма 

3. Разно 

Записничар : Ђурић Иван 

Тачка 1. 

     - Успех ученика на крају школске године је задовољавајући. Ниво усвојености знања 

и умећа је мањи од очекиваног због повременог преласка на комбиновани модел наставе 

неких одељења. Ученици су у последњем моменту почели да уче и да поправљају оцене. 

Нема ученика са недовољним оценама. 

Тачка 2. 

     - Чланови већа су констатовали да су наставни планови углавном остварени у 

потпуности . 

Тачка 3. 

     - Договорено је да се следећи састанак Стручног већа одржи крајем августа 2022. 

године. 

 

 

 

 

 

4.4.  РАД ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА 

 

 Одељенске старешине су успешно сарђивале са предметним наставницима, 

стручном службом, директором школе  и родитељима ученика. У складу са педагошким 

нормама покушавали су и решавали одређене васпитно - образовне, социјално - 

емоцијалне и друге проблеме ученика.  

 Уредно су водили педагошку документацију и евиденцију у електронском 

дневнику и благовремено су одстрањивали уочене недостатке.  

 

 Најважнија питања која су третирана на часовима одељенских заједница су: 
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• Упознавање ученика са организационом структуром школе, распоредом часова, 

дежурством ученика у школи, правилима понашања и дужностима, као и правима 

ученика; 

• Организација допунске наставе, идентификација ученика који заостају у учењу; 

• Организација додатне наставе за ученике који желе да продубе своја знања 

стечена на редовним часовима; 

• Понашање ученика ван школе, морално и естетско васпитање; 

• Проблеми у настави; 

• Дисциплина и успех ученика; 

• Болести зависности: наркоманија, пушење, алкохолизам... 

• Однос међу половима; 

• Рационализација и мотивација у учењу; 

• Спорт и његов значај за духовни и физички развој личности; 

• Афирмација младих у нашем друштву; 

• Професионална оријентација; 

• Изостајање са часова и недисциплина укљученост ученика он лине настави; 

• Организација ваннаставних активности; 

• Анализа рада сваког ученика одељења и др. 

 

 
 

4.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

Извештај о раду педагога 

 
 ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
1. Учествовање у изради  плана самовредновања и развојног плана установе 

2. Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих делова (програма 

стручних органа и тимова, стручног усавршавања, рада стручних сарадника, превентивних 

програма...) 

3. Припремање годишњих и месечних планова рада педагога 

4. Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба ученикa. 

5. Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике 

6. Израда плана рада са ученицима из осетљивих група 

7. Израда програма (активности) за развој социјалних вештина 

8. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, плана рада 

одељењског старешине, секција 

9. Учествовање у планирању рада тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

10. Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

1. Систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и напредовања ученика 

2. Праћење реализације образовно - васпитног рада 

3. Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих 

области и активности 

4. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана 

5. Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда, постигнућа 

ученика 

6. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и 

предлагање мера за њихово побољшање 

7. Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама 

ученика 

8. Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање школског 

успеха 

9. Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика 

 

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
 

1. Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и задатака 

образовно - васпитног рада 

2. Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију општих и 

посебних стандарда 

3. Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана 

професионалног развоја и напредовања у струци (портфолио) 

4. Анализирање реализације часова редовне наставе у школама и других облика образовно - 

васпитног рада и давање предлога за њихово унапређење 

5. Праћење начина вођења педагошке документације наставника 

6. Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих метода, 

техника и инструмената оцењивања ученика 

7. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна 

додатна подршка (ученицима који раде по ИОП плановима)  

8. Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације и 

каријерног вођења и унапређивање тога рада 

9. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, практичне 

наставе, плана рада одељењског старешине и секција 

10. Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа 

одељењске заједнице 

11. Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом 

12. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми полагања 

испита за лиценцу 

13. Пружање помоћи наставницима у примени различитих техника и поступака самоевалуације 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 

1. Праћење дечјег развоја и напредовања 

2. Саветодавни рад са новим ученицима као и перманентни саветодавни рад са ученицима 

3. Стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и пружање помоћи и подршке 

4. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању 

5. Рад на професионалној оријентацији ученика  
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6. Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а 

повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих стилова 

живота 

7. Учествовање у изради педагошког профила ученика за ученике којима је потребна додатна 

подршка и израда индивидуалног образовног плана 

8. Индивидуални рад са ученицима којима је потребна додатна подршка 

9. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који су извршили повреду правила 

понашања у школи, неоправдано изостали са наставе пет часова, односно који су својим 

понашањем угрожавали друге у остваривању њугрожава друге у остваривању њихових права 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 
 

1. Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији 

2. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци 

3. Сарадња са родитељима везана за ИОП 

 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ  УЧЕНИКА 
 

1. Сарадња са директором на истраживању постојеће образовно - васпитне праксе и 

специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за унапређење 

2. Сарадња са директором у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена 

информација 

3. Сарадња са директором на заједничком планирању активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и извештаја... 

4. Сарадња са директором у изради и спровођењу акционог и плана везаног за унапређење рада 

школе кроз актив за развојно планирање 

5. Сарадња са стручним сарадницима ОШ Мито Игумановић 

 

 

 

 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
 

1. Учествовање у раду наставничког већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима 

обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовно - 

васпитни рад и јачање наставничких компетенција) 

2. Учествовање у раду тимова (СТИО, Тим за самовредновање, Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, ИОП тимова). 

3. Учествовање у раду одељењских и стручних већа, као и раду педагошког колегијума и 

стручног актива за развојно планирање.  

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу 

2. Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи личне податке о 

ученицима  
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3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада 

педагога  

4. Припрема и израда извештаја актива за развојно планирање 

5. Стручно усавршавање:  

а) у оквиру установе 

- Посета угледним часовима, дискусија по одржаном часу 

- Учешће у раду стручног актива стручних сарадника, председник 

- Координатор вршњачког тима 

- Супервизор на завршном испиту 

 

б) ван установе 

- Учешће на семинарима:  

„Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха“ (новембар 2021.) 16 бодова; 

„Дигитално учење, занимљивији час и трајније занње“ (фебруар 2022.) 34 бода. 

„Програм обуке за супервизоре и председнике школских комисија за завршни испит“ (јун, 2022.) 

8 бодова. 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ ПСИХОЛОГА ЗА ШК.2021/22.ГОД. 

Извештај о раду психолога 

 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и вредновање остварених 

резултата 

Активност Реализација 

Израда годишњег плана и програма 

психолога 
До 10 септембра 

Учешће у  раду Тима за самовредновања 

Спровођење самовредновања, анализа и 

обрада података, израда акционог плана, 

израда учеш 

Е на вебинару презентације на којој су 

приказани резултати самовредновања 

Током године 

Израда инструмената за рад школског 

психолога 
Ажурирање постојећих инструмената 

Ангажовање у изради планова и програма   

и годишњег Извештаја о раду 

унапређивања образовно-васпитног рада 

Август септембар 

Учествовање у изради плана 

самовредновање кључне области  
Август септембар 

Учествовање у изради плана за Актива за 

развој школског програма и изради плана 

за Ученички парламент 

Август септембар 

Планирање и спровођење и координација у 

изради и реализацији плана ученичког 

парламента 

У оквиру  Годишњег плана 
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Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

Активност Реализација 

Учествовање у праћењу и вредновању 

образовно-васпитног рада школе и 

презентовање анализе успеха иизостанака 

ученика на Наставничком већу 

Током године 

Учествовање у континуираном праћењу и 

подстицању напредовања деце у развоју и 

учењу 

Током године 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуалног образовног плана за децу 
Током године 

Сарадња са друштвеним институцијама 

(Дом здравља, Центар за социјални рад, 

Полиција) у циљу унапређивања васпитно-

образовног рада 

Октобар, информисање о реализацији 

часова одбране и заштите код ученика 

четврте године 

Посета часова свих видова образовно-

васпитног рада нарочито присуство 

настави  

Током године 

Праћење мотивације ученика за рад и 

учење кроз постигнућа у наставном и 

ненаставном плану 

Кроз индивидуални рад са децом 

(Током године) 

Праћење оптерећености ученика и 

поступака оцењивања 
Током године 

Сарадња са друштвеним институцијама 

(Дом здравља, Центар за социјални рад, 

Полиција) у циљу унапређивања васпитно-

образовног рада 

Током године 

Учешће у изради Извештаја о радушколе август, септембар 2022. 

Рад са наставницима 

Активност Реализација 

Помоћ у идентификацији ученика који 

имају потешкоће у праћењу редовног 

програма из појединих предмета 

Током године 

Пружање помоћи у идентификовању 

даровитих ученика, утврђивању врсте 

даровитости и подстицања њиховог развоја 

Током године 

Посета часова свих видова образовно-

васпитног рада нарочито присуство он 

лине настави је било заступљено мит. 

Посета часу  

Октобар, током године 
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Помоћ у вршењу дужности одељењског 

старешине 

Са ученицима ученичког парламента 

презентована анкета о штетности 

алкохолизму и презентација коју је )анкету 

и презентацију = креирао психолог у 

сарадњи са ученицима ученичког 

парламента 

 

  

Током године 

 

Подршка за он лине наставу анализа 

наставног часа у гугл учионици 

критеријуми истицани добре наставе и 

праћења и примери добре праксе 

 

 

 

  

Током године 

Рад са ученицима 

Активност Реализација 

Прикупљање свих релевантних података 

који су значајни за рад са ученицима 

До 15.9.2021. – припрема упитника и 

анкетирање ученика – секције, социјална 

карта ученика 

Пријем и помоћ у адаптацији ученика 

првог разреда на нову школску средину 

Током школске године 

Рад са децом и одељенским старешинама 

током године 

Рад са ученицима који имају потешкоће у 

савладавању редовног плана и ученика са 

специфичним недостацима и ученицима 

који раде по ИОП у 

Током школске године – Дневник рада 

психолога 

Идентификовање даровитих ученика и 

подстицање њиховог напредовања 

Током школске године – Дневник рада 

психолога, сарадња са Тимом за надарене 

ученике 

Праћење успеха и напредовања ученика у 

настави и ваннаставним активностима 

Током школске године – Дневник рада 

психолога 

Саветодавни рад са ученицима 
Током школске године – Дневник рада 

психолога 

Реализација програма професионалне 

оријентације 

Кроз индивидуалне разговоре (децембар, 

јануар) 

Учествовање у раду Ученичког парламента Током школске године   

Рад са родитељима 

Активност Реализација 
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Упознавање родитеља и прикупљање 

података неопходних за сарадњу са 

породицом 

. 

Током године 

Посредовање у сарадњи породице и школе Током године  

Саветодавни рад са родитељима Током године  

Професионално информисање родитеља о 

плановима уписа, кадровским проблемима, 

мерилима и критеријумима уписа 

Током године  

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика 

активност Реализација 

Сарадња са директором и стручним 

сарадником на припреми докумената 

школе 

Током године 

Сарадња са другим стручним 

сарадницима на припреми и реализацији 

разних облика стручног усавршавања 

Током године 

Редовна размена, планирање и 

усаглашавање заједничких послова са 

другим стручним сарадником у школи 

Током године 

Рад у стручним органима и тимовима 

Активност Реализација 

Учествовање у раду стручних органа 

школе  
Током године 

Председник Актива за развој школског 

програма и координатор Ученичког 

парламента 

 

 Током године 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

Активност Реализација 

Сарадња са образовним, здравственим и 

социјалним установама 
Током године 

Сарадња са локалном заједницом и широм 

друштвеном средином Састанак са 

представницима  локалне самоуправе 7.12. 

2021. На састанку је представљена 

презентација о протоколу реаговања у 

случају насиља,документа која се односе 

на заштиту дечијих права 

Хуманитарна акција у иницијативи 

Ученичког парламента затим за превоз 

ученика обезбеђивање  информисања о 

начину остваривања долазака и одлазака у 

школу  за ученике којима је потребан 

превоз на иницијативу ученика Ученичког 

парламента сарадње са Општином и ОШ 

Сарадња са психолозима који раде у 

другим институцијама од значаја за 

остваривање образовно-васпитног рада и 

добробити деце 

Током године 
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Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

активност Реализација 

Вођење дневника рада психолога 

  
Током године 

 

Вођење евиденције анализе успеха и 

изостанака на класификационим 

периодима 

  

Током године 

Вођење евиденције о психолошким 

тестирањима, посећеним активностима 
Током године 

Стручно усавршавање у установи и ван 

установе 
„Дијагностика, превенција и отклањање узрока 

школског неуспеха“ (новембар 2021.) 16 

бодова; 
Конгрес 68. психолога он лине 

учешћеПрограм обуке за оснаживање 

запослених у образовању за развијање 

одговорног односа према здрављу, 

очувању здравља и безбедности ученика 

)деце4мбар 12. 2021. 12 бодова 

Током године 

 

Новембар похађање семинара Темпус и 

учешће на њиховом конкурсу 

Професионални развој наставника и успех 

ученика и на семинарима Друштва 

психолога Србије чији сам члан 

Стручно усавршавање праћењем стручне 

литературе 
Током године 
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Извештај о раду библиотекара: 

 

Школска библиотека у Техничкој школи смештена је у просторији 

површине око 40 м2. 

Књиге су смештене у полице дужине око 40 м,као и у ормару који је једним 

делом застакљен а другим делом потпуно затворен.Од техничке опреме у 

библиотеци се налазе два рачунараи један мултифункцијски уређај.У 

библиотеци се може наместити и 12 места за читаоницу. 

Библиотека садржи: дела из програма српског језика (лектира), дела 

из програма појединих наставних предмета, приручнике, енциклопедије, 

речнике, стручне часописе и брошуре, уџбенике и радне свеске из 

појединих наставних предмета, дела из књижевности за децу, дела народне 

књижевности, историјску грађу, педагошко-дидактичу литературу, верску 

литературу, дела српске књижевности, дела стране књижевности, као и 

научно-популарну литературу. По књизи инвентара у библиотеци има 5086 

јединица библиотекарске грађе. 

Корисници библиотеке су: ученици, наставници, стручни сарадници 

као и остали запослени у школи.  

Ученици, наставници и стручни сарадници школе су упознати са 

радом школске библиотеке и врстама библиотекарске грађе. Свима је 

благовремено обезбеђена подршка и помоћ приликом избора књига, 

лектира, приручника, речника, енциклопедија и др. потребне литературе.  

 Неопходно је у наредном периоду извршити ревизију књижевног  

фонда  школске библиотеке, као и отпис оштећеног и неупотребљивог 

књижевног фонда. 

У школској библиотеци се свакодневно врши и штампање и 

копирање разноврсних наставних материјала за потребе ученика и 

запослених.Протекле школске године урађено је око 40 хиљада копијa. 

                                   

 

 

                                                     Милутин Богдановић,библиотекар 
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Извештај о раду организатора практичне наставе 

У току школске године 2021/2022. реализоване су следеће 

активности 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

- Увид и контрола у реализацију Практичне наставе У потпуности 

- Прикупљање и обрада података за потребе израде термина извођења Практичне 

наставе 
У потпуности 

- Координација активности у циљу прикупљања података за израду 
распореда часова, 

У потпуности 

- Израда распореда часова, У потпуности 

- Праћење дежурства наставника, У потпуности 

- Састанци са наставницима ради оперативног планирања, У потпуности 

- Праћење реализације наставе и обезбеђивање замене по потреби, У потпуности 

- Планирање реализације блок наставе, У потпуности 

- Посета часовима практичне наставе У потпуности 

- Саветодавни рад са наставницима почетницима, У потпуности 

- Сарадња са ПП службом 
У потпуности 

- Координација активности у вези анализе реализације ГПР школе, У потпуности 

- Учешће у планирању стручног усавршавања наставника, У потпуности 

- Припрема за организацију завршних и матурских испита за редовне ученике у 

јунском року, 
У потпуности 

- Сарадња са школама из региона, 
   Континуирано 

- Анализа рада са наставницима почетницима, У потпуности 

- Праћење изјашњавања ученика и припрема радних задатака за матурски и 

завршни испит, 
У потпуности 

- Израда стратешких докумената школе У потпуности 

    -Учешће у раду тимова (Тим за инклузију и кординатор тима за самовредновање) У потпуности 

- Учешће у припреми презентације школе ученицима ОШ (презентације преко  

  друштвених мрежа као и електронска израда флајера) 

   У потпуности 

- Дежурство током тестирања Пилот пројекта Државне матуре   Април 2022. 

Кординатор практичне наставе: Мирјана Дуњић Радосављевић 
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4.7.РАД САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

И З В Е Ш Т А Ј    О   Р А Д У    С А В Е Т А   Р О Д И Т Е Љ А 

 

У школској 2021/2022. години одржано је укупно шест седница, како је и планирано 

Годишњим планом рада школе за ту школску годину. 

 

На I седници, одржаној дана 10.09.2022. године предузете су следеће активности:  

1. Конституисање Савета родитеља (избор председника и заменика председника СР, 

као и представника СР у општински Савет родитеља за школску 2021/2022.годину); 

2. Упознавање са Пословником о раду Савета родитеља и подела истог члановима; 

3. Упознавање са Извештајем о раду школе за шк. 2020/2021.годину и разматрање 

истог; 

4. Упознавање са Годишњим планом рада школе за шк.2021/2022.годину и 

разматрање истог; 

5. Доношење одлуке о осигурању ученика за шк.2021/2022.годину; 

6. Избор члана школског одбора из реда Савета родитеља; 

7. Презентација годишњег плана Стручног актива за развојно планирање; 

8. Предлози за унапређење рада школе; 

9. Разно. 

 

Конституисан је Савет родитеља за 2021/22 школску годину. За председника је 

изабран Драгиша Трипковић, представник родитеља ученика IV2 одељења, а за заменика 

председника Гордана Лазић представник одељења IV1, Разматрани су Извештај о раду 

школе за школску 2020/2021. годину, као и Годишњи план рада школе за 2021/2022. 

годину. 

Испред наше школе изабрана је Биљана Јововић, испред одељења I2, као представник 

у општинском Савету родитеља. 

Чланови СР су након краћих консулатација за члана Школског одбора изабрали 

Ивана Ђуровића, испред одељења III2. 

Донета је одлука о осигуравајућој кући за осигурање ученика – компанија „Дунав 

осигурање“, као и одлука о уплати чланарине за Црвени крст. 
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На II седници СР одржаној 12.10.2021. дана. године:  

 

Савет родитеља је изабрао кандидате за чланове новог сазива Школског одбора Ивана 

Ђуровић - III2, Ивана Милић - II2 и Тања Нешковић - III2. 

 

На III седници СР одржаној дана 23.11.2021. године 

 

Усвајање записника са друге седнице Савета родитеља, од 12.10.2021. године 

Извршен је збор представника родитеља из реда Савета родитеља, кандидата за чланове 

тела које ће се бавити планирањем и реализовањем конкретних превентивних 

активности и указивања на континуиран васпитни рад са ученицима, уз анализу стања и 

ризика и планирања конкретних начина укључивања родитеља у превентивне 

активности у сузбијању насиља и отклањању последица насиља: Ивана Милић, члан 

Тима школе заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

и Иван Ђуровић. Поменути чланови Савета родитеља су присуствовали презентацији у 

згради општине Косјерић 07.12.2021. године у 13,00 часова, са темом посвећеној 

планирањем и реализовањем конкретних превентивних активности и указивања на 

континуиран васпитни рад са ученицима, уз анализу стања и ризика и планирања 

конкретних начина укључивања родитеља у превентивне активности у сузбијању 

насиља и отклањању последица насиља. Савету родитеља је презентована информација 

о именовању чланова новог сазива Школског одбора из реда чланова Савета родитеља 

школе, према решењу о именовању Школског одбора Техничке школе Косјерић, бр. 

022-24/2021 од 10. новембра 2021. године 

 

На IV седници СР одржаној дана 26.01.2022. године предузете су следеће 

активности:  

 

- Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта текуће школске године 

- Учешће у обележавању школске славе – Савиндана. Ово учешће је изостало 

услед погоршане епидемиолошке ситуације. 

 

На V седници СР одржаној дана 18.04.2022. године извршена је:  

 

- Анализа успеха ученика на крају 3. класификационог периода  

-  Учешће у организацији матурских свечаности 

 

На VI седници СР одржаној дана 01.07.2022. године извршено је:  

 

- Разматрање успеха и владања ученика на крају другог полугодишта 
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- Разматрање предлога Анекса Школског програма 

-  Анализа успеха ученика на матурским и завршним испитима 

-.Разматрање предлога за унапређење рада Савета родитеља за наредну школску годину 

 

На свакој од одржаних седница родитељима је пружена прилика да дају своје предлоге за 

унапређење рада школе. 

 
 
 
 

6. УСПЕХ УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ 

 
Матурски испит – економски техничар 

 

Српски језик и 

књижевност 

Усмени 

изборни 

Практични 

рад са 

усменом 

одбраном 

Средња 

оцена успеха 

Одличнх  13 12 11 12 

Врло добрих 7 7 1 4 

Добрих 6 4 5 8 

Довољних 1 4 10 3 

Није положило     

УКУПНО 27 27 27 27 

Просечна оцена 4.19 4.00 3.48 3.89 

Укупна просечна оцена је 3,89 

 

 

 

Матурски испит – електротехничар рачунара 

 Српски језик и 

књижевност 

теорија практично просек 

Одличнх  7 0 3 1 

Врло добрих 16 1 7 10 

Добрих 3 13 9 14 

Довољних 1 13 8 2 

Није положило     

УКУПНО 27 27 27 27 

Просечна оцена 4.07 2.56 3.18 3.27 

Укупна просечна оцена је 3,27 
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Укупна просечна оцена је  

МАТУРСКИ ИСПИТ 2021/22. Г. 
 Српски језик и 

књижевност 
теорија практично просек 

IV1 4.19 4.00 3.48 3.89 

IV2 4.07 2.56 3.18 3.27 

Cetvrta godina 4.13 3.28 3.33 3.58 

 

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМОВА 
 

ИЗВЕШТАЈ О ГОДИШЊЕМ РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА 

ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
1.1.Реализација акционог плана за инклузивно образовање 

 

активнос

т 

 

циљна група 

 

начин 

реализације 

 

реализ

атор 

Време 

реализације / 

докази 

 

 

 

 

 
Информисање 

Наставнич. 

већа 

 

 

 

 

 
Чланови НВ 

 

 

 

 

 
Презентација 

 

 

 

 

 
Члан

ови 

Тима 

 ОВ је 

информисани за 

децу која раде по 

ИОПуНовембар 

2021- члановима 

НВ послат 

материјал 

одељенским 

старешинама за 

идентификацију 

талентованих и 

надарених 
ученика. 

 

 

Формирање 

тимова 

 

 

Чланови НВ 

 

 
утврђивање 

потреба за 

ИОП-ом 

 

 

Педа

гог, 

псих

олог 

Записници 

стручног тима за 

ИО; записници 

одељењских већа  
 

Анализа 

законских 

решења 

/ / 
Секретар, 

педагог 

и 

психоло

г 

Септембар 

2021. 

Израда 

годишњег 

плана рада 

/ Тимски рад ИО 

тим 

Септембар 

2021. 
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На основу Закона о основама система образовања и васпитања у делу 

који регулише Инклузивно образовање, чл.5, 6, 77. и 107. – стручни тим 

школе за инклузивно образовање који чине педагог, одељењски старешина, 

родитељ – на основу одлуке педагошког колегијума одредио је тимове за 

израду индивидуалних планова рада за ученике који су школско градиво 

савладавали по ИОП-у 2 – за три ученика од којих један ради ИОП за 

физичко васпитање 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

 
Извештај о раду Актива за развојно планирање за школску 2021/22. годину 

 

 

Актив за развојно планирање имао је 3 састанка у текућој школској години.  

На првом састанку у августу 2021. донели смо план рада актива за текућу школску 

годину и изабрали руководиоце актива. 

 

 
Идентификациј

а ученика 

 

 

Ученици 

 

 

Разговор на 

ОВ 

 
 

Одељ

енски 

старе

шина, 

ИО 

тим 

Септембар 2021. 

и током школске 

године. 

Записници Тима за 

инклузију 

 

Одређивање 

нивоа подршке 

 

Идентификовани 

ученици 

ИО план 

Диференција

ција 

индивидуали

зација 

 

Предметни 

наставник, 

ИО тим 

Током 

2021/22.Планов

и и евалуација 

ИОПа 

 
Обука 

наставника за 

писање ИОП-а 

 
Предметни 

наставници 

Индивидуални 

и групни 

разговори са 

наставницима, 

Писани 

материјал 

 
 

Педагог, 

психолог 

током школске 

године, евиденција 

рада стручних 
сарадника 

Сарадња са 

релевантним 

институцијама 

 

ученици 
Спровођење 

заједничких 

активности 

 

Тим 

сарадња са ОШ, 

анализа 

документације 
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На другом састанку актива (фебруар 2022.) анализирали смо оствареност плана на 

полугодишту. 

На трећем и послдњем састанку  актива (крај наставне године) анализирали смо 

оствареност годишњег плана рада актива и донели следеће закључке: 

 

1. Годишњи план рада актива, у септембру 2021, презентоавн је Школском одбору, 

Савету родитеља и Наставничком већу; 

2. Спроведена је анкета за ученике за учешће у ваннаставним активностима 

(секцијама), где се велики број ученика изјаснио за похађање одређених секција 

(спортака, планинарска, рецитаторска...). Рад у седцијама организован је 

сукцесивно током школске године, што се види по извештају о раду секција. Што 

се тиче припремања ученика за такмичење, организоване су само из Физичког 

васпитања и Српског језика. 

3. Посетом часова директора и педагога утврђено је да наставници углавном 

углавном не дају ученицима потпуну и разумљиву повратну информацију о 

њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о даљем раду и напредовању, али 

после предложених мера (по посећеним часовима) наставници су почели исто и 

да примењују. У педагошкој евиденцији наставника може се приметити да то 

углавном не раде. 

4. Наставници углавном не раде иницијалну проверу знања, тј. не придржавају се 

правилника о оцењивању ученика. 

5. Одређен број наставника у својој педагошкој евиденцији бележи описно 

напредак ученика у односу на исходе међупредметних компетенција. 

6. Иако су наставници обавештени више пута да по правилнику о стручном 

усавршавању наставника и стручних сарадника треба да планиране угледне 

часове и одрже, нису то одрадили. 

7. Наставници углавном спроводе годишње тестове знања. 

8. Ученици су ове године ишли на такмичења из српског језика и књижевности и 

физичког васпитања иако је очекиван и одлазак из других општеопразовних и 

стручних премета. 

 

 

Председник Актива: 

Слободан Савић 



73 

 

 

 

Оствареност годишњег плана рада актива: 

 

1. Годишњи план рада актива је презентован Наставничком већу, Савету родитеља и 

Школском одбору у септембру 2020. године; 

2. За стручно усавршавање чланова Тима за каријерно вођење и саветовање, били су 

пријављени наставник Горан Радовић и педагог Слободан Савић. Забог великог  броја 

пријављених за семинар „Каријерно информисање ученика и европскиEuropass алати за 

представљање вештина и знања“, онлајн семинару је присуствовао само педагог 

Слободан Савић у периоду од 7. децембра 2020. године, до 17. јануара 2021. године. 

Искуства и знања стечена на семинару, педагог је пренео члановима Тима за каријерно 

воођење и информисање на састанку одржаном 26. јануара 2021. године; 

3. Правилник о награђивању наставника за постигнуте резултате и Правилник о 

санкционисању запослених донети су у новембру 2020. године; 

4. Наставници у складу са могућностима ученика који раде по ИОП-у исте укључују у 

заједничке активности одељења (групни рад, дискусија итд.); 

5. Наставници углавном нису формативно оцењивали међупредметне компетенције, што 

се може закључити на основу прегледане  педагошке документације мањег броја 

наставника; 

6. У овој школској години наставници нису организовали угледне часове; 

7. Годишњу провера знања на основу постављених стандарда и исхода, наставници 

углавном нису спровели; 

8. Због епидемиолошке ситуације, такмичења нису благовремено најављена због чега 

наставници нису припремали довољан број ученике за такмичења ове школске године; 

9. Педагог, Слободан Савић, реализовао је радионице са ученицима прве и друге године 

на тему технике учења и вештина учења читањем; 

10. Актив за развојно планирање школе редовно се састаје, по плану рада. У раду актива 

учествовала је већина чланова. 

 

Активностри које нису реализоване ове школске године, биће предвиђене за реализацију 

наредне школске године по плану рада актива за развојно планирање. 

 

 

 

 

  Председник актива:  

Слободан Савић 

 

 

Извештај Стручног актива за развој школског програма 
 

Стручни актив за развој школског програма у школској 2021/2022. години чине 

следећи чланови:  

Глигоријевић Слађана, Јекнић Данило, Богдановић Милутин, Штуловић Гордана и 

Павловић Јелена (координатор од новембра месеца, уместо Витезовић Јелене).  
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Средином августа месеца направљен је план активности за предстојећу школску 

годину, који се односи на праћење измена Школског програма, прилагођавање 

предвиђених докумената и припрему за усвајање и примену. 

Током октобра месеца чланови су се договарали о потребним изменама Школског 

програма за четврту годину смера Економски техничар, затим матурски испит за 

ученике смера Електротехничар рачунара, као и праћење реализације потребних измена.  

Током периода од децембра до друге половине фебруара месеца, кроз неколико 

састанака чланови Актива разматрали су радну верзију Приручника за полагање 

матурског испита за ученике смера Електротехничар рачунара, када је договорено да се 

финална припрема реализује тек када се буде објавила финална, односно званична 

верзија наведеног приручника. Разматране су и досадашње измене Школског програма, 

како би се све што је остало реализовало ефикасно.  

У фебруару је реализован догађај у Пожеги „Промоција националног модела дуалног 

образовања и оквира квалификација у Републици Србији“, што може у будућности бити 

значајан начин унапређивања Школског програма, наставних планова и програма рада. 

Учествовала је и преставница Стручног актива, Павловић Јелена. На догаћају су 

учествовала локална предузећа, ученици и представници школа. Извештај са догађаја је 

у прилогу овог документа. 

Крајем фебруара месеца објављена је коначна Приручника за полагање матурског 

испита за ученике смера Електротехничар рачунара, која се током марта детаљно 

анализирала. У истом месецу, договорено је да се концепт матурског испита заједно са 

комбинацијама радних задатака у апсолутно истом облику задржи за измену Школског 

програма, а да се теоријски тестови знања објаве на сајту школе, што ће бити истакнуто 

и у документу. То је и реализовано, документ је припремљен, а све потребне 

информације биће постављене са документом на сајту школе.  

У априлу месецу чланови Актива усвојили су финалну верзију документа Концепт 

матурског испита, па је послат правнику на финализацију насловне стране и навођење 

правних аката. Затим ће документ бити део дневног реда седнице Школског одбора за 

усвајање, како би се примењивао у јуну месецу. На седници Школског одбора 18. 

априла, усвојен је Концепт матурског испита за образовни профил Електротехничар 

рачунара. 

У мају месецу чланови Актива разматрали су потребне измене за 4. годину образовног 

профила Економски техничар, које су реализоване крајем месеца. Документ је 

припремљен и потребно је да буде усвојен на седници Школског одбора, како би се 

примењивао следеће школске године.  

Договорено је да се Актив састане у августу месецу, ради припреме годишњег плана 

рада. 

 

Јун, 2022. године 

 

Координатор Стручног актива: Павловић Јелена 
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Извештај о раду Тима за самовредновање 

ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА: 

 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

ФОРМИРАЊЕ ТИМА 

 

Тим за самовредновање рада Техничке школе Косјерић оформљен је на 

седници Наставничког већа одржаној у августу 2021.године на предлог 

директора и Наставничког већа. 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ: 

• Мирјана Дуњић Радосављевић – члан наставнчког колектива 

(кординатор) 

• Слађана Глигоријевић – директор школе 

• Горан Радовић - члан наставнчког колектива  

• Иван Стефановић - члан наставнчког колектива  

• Славка Шаровић - члан наставнчког колектива  

• Весна Павловић - члан наставнчког колектива  

• Слободан Савић – педагог (стручни сарадник) 

• Милован Јоксимовић – Представник родитеља – (Зекановић – замена) 

• Представник општине – Наташа Јездовић 

• Ученик – Лука Илић 3/2 

• Ученик – Андријана Марковић 3/1 

 

 На првом састанку тима за самовредновање разматране су све потенцијалне кључне 

области у 

новом циклусу самовредновања. Тим је одлучио да у школској 2021/2022.години 

процесом 

самовредновања буде обухваћена кључна област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, 

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ. 
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Након консултација и одабира кључне области тим је најпре сагледао своје активности 

за 

унапређење тимског рада и комуникације међу члановима тима, реализацију својих 

задатака, 

као и могућности да процењује квалитет свога рада и рада школе, одреди јаке и слабе 

стране, 

као и значај резултата истраживања у будућем развоју школе. Наша очекивања су да 

након 

завршеног процеса самовредновања дамо предлоге за унапређење рада школе, процеса 

наставе 

и израду акционог плана 

 

-  Самовредновање је вршено у првом и другом полугодишту 

2021/2022. школске године према Правилнику о стандардима 

квалитета рада установе, Службени гласник РС – Просветни гласник, 

бр.14/2018 од 02.08.2018. године. 

ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА 

Прва фаза: Израда плана самовредновања (подела задужења за 

спрoвођење истраживања и писање извештаја) 

Друга фаза: Израда чек листа. Спровођење истраживања, увид у 

документацију, разговор са лицима задуженим за израду кључних 

докумената у школи. 

Трећа фаза: Обрада и анализа података. 

Четврта фаза: Анализа осталих извора доказа 

Пета фаза: Израда извештаја о самовредновању 

Шеста фаза: Израда акционог плана унапређења области квалитета 

Седма фаза: Презентовање Наставничком већу и Педагошком колегијуму извештаја 

о самовредновању и акционог плана предлога за унапређење рада школе. 
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ПРИКАЗ МЕТОДА КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ У ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА 

Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања 

 

Технике Инструменти 

1. Анализирање 

документације 

Развојни план установе, Школски програм, 

Годишњи план рада школе,     Извештај о раду 

школе за 2020/2021, извештај о раду тимова, већа и 

актива који постоје у установи, записници са 

одржаних састанака тимова, већа и актива, 

Записници са Савета родитеља и Педагошког 

колегијума, Глобални и оперативни планови рада 

наставника, Акти школе (правилници и статут) 

 

2. Посматрање Чек листе 

 

3. Анкетирање Анкете за наставнике (googl упитник) и ученике 

 

4. Чек листе Развојни план, Годишњи план рада и Школски 

програм 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 2021/2022.г. 
 

           Извештај 

 

 Тим чине: Зора Матић (кординатор), Гордана Штуловић, Жељко Марић, Иван Ђурић, 

Никола Божић, Слађана Глигоријевић (директор) 

 

             Све планиране активности за школску 2021/2022. годину су остварене.  Ово су неке од 

активности тима: Путем Ученичког парламента учениуци су упознати са активностима Тима за 

заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, Правилником о безбедности, Правилниоком о 

понбашању ученика и запослених – Кодексом понашања у школи, из којих проистичу њихова права 

обавезе и одговорнопсти. У циљу промовисања здравих животних стилова,психолог школе, је 

формирао анкету која се односила на ставове ученика о алкохолизму. 50 % ученика школе је 

попунило анкету и резултати су презентовани посредством ученичког парламента и одељенских 

старешина. Психолог школе је у сарадњи са ученичким парламентом креирала презентацију о 

здравим животним стиловима и штетности алкохола коју су представници парламенти презентовали 

ученицима школе. Поводом хуманитарних активности,ученици школе прикупили су материјална 

средства за једног ученика школе угроженог социјалног статуса. На основу размене искуства 

разредних старешина и ПП-службе није било ни једног случаја насиља трећег нивоа и укњучивања 

спољашње мреже подршке. Дан    розе мајица, плакат о нивоима насиља истакнут у учионици бр.2., 

разредне старешине које са ученицима на часовима одељенског старешине примењују радионице 

„Школа без насиља“...) Од непланираних активности  које су реализоване, а које се односе на учешће 

на обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за превенцију и 

интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања реализоване су следеће активности 

: Састанак са представницима  локалне самоуправе 7.12.2021. На састанку је представљена 

презентација о протоколу реаговања у случају насиља, документа која се односе на заштиту дечијих 

права. Изложена презентација је редукована од стране кординатора тима и прослеђена разредним 

старешинама који су је проследили родитељима ученика. Други онлајн састанак са школском 
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управом (радионица) био је 10. марта 2022. На састанку је представљено истраживање о нивоима 

насеља у основним и средњим школама,а закључак истраживања је указао о изузетно ниском 

проценту свих нивоа насиља. Учесници састанка су се сложили да је у питању не 

препознавање,неосетљивост нивоа насиља од стране свих актера у образовном систему нарочито 

првог нивоа насиља који је и најтеже препознати па би логичан корак био стварање осетљивости код 

свих актера за  први ниво насиља короз одређене типове едукације. Други део састанка односио се на 

препоруке за израду ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА. Што се тиче ове препоруке, Тим се састао и израдио програм 

за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања за наредну школску годину. 

ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА за школску 2022/2023. 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Тим чине: Зора Матић (кординатор), Гордана Штуловић, Жељко Марић, Иван Ђурић, 

Никола Божић, СлађанаГлигоријевић (директор), представник испред Ученичког 

парламента. 

Са циљем дефинисања улога, прецизирања процедура и мере подршке у процени 

заштите деце од насиља пратити следећа документа и приручнике:  
 

1. Приручник за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама(„Сл.гласник РС“ бр.46/19); 

2. Оквирни акциони план за превенцију насиља у образовно-вапитним установама 

3. Упознавање са законским прописима/транспарентност докумената о основама система и образовања и 

васпитања/члан 108, 109, 110, 111, 112; 

4. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање  

(„Службени гласник РС“ , број 46/19). 
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 Активности 

 

Начин реализације 
Носиоци Временска динамика 

 

Праћење и 

евалуација 

 

1. 

Подсећање на школска правила/измена и 

допуна Правилника о правилима 

понашања 

Правила понашања и последица кршења 

правила /Кућни ред 

 

Одговорно спровођење дежурства 

наставника  

 

 

Упознавање Програма заштите од насиља, 

дискриминације, злостављања и 

занемаривања 

 

Састанак и представљање програма   

стручног Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

 

Програм  заштите од насиља, 

дискриминације, злостављања и 

занемаривања  ( информације о правима,  

обавезама, одговорностима наставника и 

ученика, и родитеља у области заштите) 

Промовисање платформе Чувам те 

(бесплатне обуке за наставнике, ученике, 

родитеље) 

 

Разматрање безбедности ученика и 

запослених у школи и школском 

окружењу 

 Истраживање о врстама, облицима  и 

учесталости насиља/ израда 

инструмената, истраживање, обрада 

резултата / транспарентност  мера/ 

 

 

 

Дефинисање улога и одговорности у 

примени процедура и поступака у случају 

интервенције-. успоставити ланац 

одговорности  и начин праћења и 

евидентирања случајева насиља 

*руководства 

*чланова тима 

Седница 

Наставничког већа 

 

План дежурства 

наставника истакнут 

на огласној табли 

ЧОС 

 

Планирање, 

разматрање, усвајање 

 

 

Програм за заштиту 

од насиља је саставни 

део Годишњег 

извештаја; Годишњег 

плана , ШРП, Прати  

резултате 

самовредновање, 

Правилник о 

обављању друштвно-

корисног, односно 

хуманитарног рада 

 

Састанак ТЗДНЗЗ  

План је саставни део 

ГПР, Школског 

програма и Развојног 

плана  школе  

Листа са именима 

чланова ТЗДНЗЗ, 

бојевима телефона и 

линком за пријаву 

насиља на видном 

месту (хол школе и 

сајт ) 

Наставничко веће, 

Ученички парламент, 

Савет родитеља, 

Директор 

Одељенске      

старшине 

Стручни тим за 

израду ГПР, 

ТЗДНЗЗ, 

координатор 

Ученички праламент 

Чланови Тима за 

ЗДНЗЗ 

 

 

 

Чланови тима 

Чланови тима 

 

 

Чланови тима 

 

Психолошко-

педагошка служба 

Одељенске 

старешине 

анкетираних 

одељења 

Чланови 

тима,одељенске 

старешине 

 

Директор, секретар, 

одељенске 

старешине, ПП 

Август 

Септембар 
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*дежурних наставника 

*предметних наставника 

*одељењских старешина 

*осталих запослених у школи 

 

 

 

 

Усклађивање постојећих подзаконских 

аката установе 

Упознавање свих актера са њиховом 

садржином на седници наставничког већа 

и састанку Тима за ЗДНЗЗ, сачињавање 

планова појачаног васпитног рада, 

анализа примене планова 

заштите/подршке 

 

 

 

 

 

 

  

Школски одбор, 

Одељенске заједнице 

Израда инструмената, 

анкетирање, обрада, 

анализа и 

представљање 

резултата анкете 

 (сајт, Наставничко 

веће) 

Анкета за ученике 1. и 

2. разреда  

Анкета за ученике 3.и 

4. разреда 

Усклађивање 

постојећих 

подзаконских аката 

установе 

Упознавање свих 

актера са њиховом 

садржином на седници 

наставничког већа и 

састанку Тима за 

ЗДНЗЗ, сачињавање 

планова појачаног 

васпитног рада, 

анализа примене 

планова 

заштите/подршке 

служба и Центар за 

социјални рада 

 

 

Почетак октобра  

2 

Јачање васпитне улоге наставника за рад 
са ученицима и родитељима у 
превенцији дигиталног насиља над 
децом уз максимално коришћење 
предности интернета и минимизирање 
ризика и потенцијалне штете по развој 

личности детета и ученика КБ 13 
Развој и оснаживање комшетенција 
наставника за подршку развоја личности 
детета и ученика у Ефокасном 

дисциплиновању – између жеља и 
могућности и приступи и технике КБ 

26,27 

семинар 

  

Педагошко друштво 

Србије 

 Креативни центар 

Крајем првог или 

почетком другог 

полугодишта 

 

 

3. 

Радионице: насиље, врсте, облици/ 

Посебан протокол  

Облици насиља:физичко, психичко, 

социјално, сексуално, електронско 

Остварује се 

планирањем:   

* теме у оквиру ЧОС-а 

* теме у настави 

грађанског васпитања, 

рачунаства и 

информатике, 

Координатор, 

чланови Тима, 

наставник изборног 

програма ЗС, 

Одељењске 

старешине педагог, 

3х месечно 

 

Од новембра  
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насиље, 

/Злоупотреба ПАС 

/Ненасилно решавање конфликата 

Права детета  

Развијање и неговање богатства 

различитости  културе понашања   

Превенција трговине људима 

Дискриминација, малолетничка 

деликвенција 

Просоцијално понашање  

психологије, 

социологије, историје, 

изборних пакета .. 

* теме Ученичког 

парламента/ вршњачке 

радионице, учешће у 

конкурсима, на 

такмичењима, 

смотрама... 

награђивање и 

похваљивање ученика 

(Савиндан, додела 

диплома матурантима, 

Општинске награде за 

ученике и студенте ) , 

гости предавачи  

(родитељи), 

предавање за 

родитеље првих 

разреда, за остале по 

потребама, 

хуманитарне 

представе, 

хуманитарне акције 

вршњачки едукатори 

, предметни 

наставници, Тим за 

промоцију школе, 

директор 

 

4. 
Спортска олимпијада 

Промоција ненасиља, 

Израда промотивног 

материјала и 

програма, 

Промоција спортских 

секција, ваннаставних 

активности 

Термини секција 

планирани одлуком 

Наставничког већа 

Жељко Марић 

професор физичког 

васпитања  

Ученички парламент 

 

Мај 

 

5. 

Обезбеђивање и уређење простора у 

којима бораве ученици унутар образовно-

васпитне установе и у њеном 

непосредном окружењу ( на путу од куће 

до школе ),  

Подршка и помоћ у адаптацији  

новопридошлим ученицима 

Видео надзор,особа 

задужена  за 

обезбеђење, 

организација 

дежурства/учесталост 

записа у књизи 

дежурства 

 

Директор,  

 

 

прво полугодиште, крај 

школске године 

 

6. 

Сарадња са родитељима (у спречавању 

агресивног онашања ученика, тако што ће 

рподитељи бити обавештени о понашању 

и успеху детета, али и о првим ѕнацима 

неког проблема или конфликта међу 

вршњацима. Такође, су позвани да јаве 

школи ако примете било какво чудно 

понашање код свог детета, било да 

сумњају на вршњачко насиље или неки 

други проблем 

 

Родитељски састанци 

у присуству педагога 

Разредни старешина, 

педагошко-

психолошка служба, 

Тим за ЗДНЗЗ, 

директор 

 

Од септембра и по 

потреби 
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7. 

Сарадња са релевантним установама; 

Школском управом, МУП-ом, Центром за 

социјални рад, НВО, Тужилаштвом, 

Домом здравља, и органима старатељства, 

медијима 

Делотворна размена 

информација у циљу 

уочавања проблема 

као и пружања савета 

и помоћи ученицима и 

родитељима  

Обавештавање 

надлежних служби, 

установа, 

прослеђивање захтева 

за учешће у решавању 

проблема када 

превазилазе 

компетенције и 

надлежност Школе   

Посредовање и помоћ 

у решавању случајева 

насиља (3. ниво) 

Планирање и 

реализација 

предвиђених 

активности, дебата, 

едукативне радионице 

, обележавање 

значајних дана, обука 

Директор, Тим за 

ЗДНЗЗ 
по планираној динамици 

 

8. 
Сарадња са стручним тимовима школе  

Састанци, анализа 

стања у школи, 

пружање подршке ОС, 

планирање и 

реализација 

превентивних и 

интервентних 

активности 

Тим за ЗДНЗЗ, 

директор, Гордана 

Варница педагошки 

саветник 

по планираној динамици 

 

9.   
Праћење реализованих активности/ 

Састанак Тима за 

ЗДНЗЗ,  Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе,  Евиденција 

рада Тима/ праћење и 

вредновање 

предузетих мера у 

заштити ученика/ 

Извештавање на ПК, 

Наставничком већу, 

Школском одбору, 

Савету родитеља 

Координатор Тима 

,директор 

полугодиште, крај 

школске године 

 

10

. Вођење и чување документације 

Извештаји о 

реализацији 

(Годишњи извештај, 

летопис, електронски 

дневници, записници 

са састанака Тима 

ЗДНЗЗ) 

 

Тим, педагог, 

секретар, ОС 
током године 
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и 

активности којима се насиље зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, 

чине или сведоче), смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све 

учеснике и прате ефекти предузетих мера. 

Специфични циљеви у интервенцији 

- Спровођење поступака у процедури реаговања у ситуацији насиља 

- Успостављање система ефикасне заштите ученика у случајевима насиља 

- Стално праћење и евиденција врста и учесталости насиља, процењивање 

ефикасности програма заштите 

- Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу 

вршњака и живот установе  

- Саветодавни рад са учеником / ученици који трпе насиље, који врше насиље и 

који су посматачи насиља 

 Школа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и 

ученик трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, 

где се догађа или где се припрема. 

 Из различитих активности у области интервенције потребно је истаћи: 

примену утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља, сарадњу и 

укључивање МУП-а, Центра за социјални рад, здравствених служби и др., континуирано 

евидентирање случајева насиља, подршка ученицима који трпе и која врше насиље, као 

и саветодавни рад са родитељима.  

Редослед поступака у интервенцији: 

1. Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и 

занемаривања (обавеза свих запослених је да реагују одмах, било да је ученик 

непосредно угрожен или постоји сумња на постојање насиља). По сазнању установа је у 

обавези да прикупи информације, провери сваку информацију, прегледа видео надзор, 

прати пријаве родитеља директору и обавести родитеље/старатеље. Уколико постоји 

потреба, директор обавештава и друге релевантне службе. 

2. Прекидање, заустављање насиља – обавеза свих који имају било какво 

сазнање или сумњу да се насиље догађа или ће се догодити. Запослени су у обавези да 

процене ризик, зауставе насиље и обавесте родитеље а по потреби и надлежне службе. 
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3. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, 

раздвајање, разговор са актерима. У овом процесу важно је да се у установи делује 

синхорнизовано, да се разговор са децом/ученицима не обавља више пута од стране 

запослених, већ да се у оквиру Тима за заштиту обезбеди проток информација  важних 

за ефикасно реаговање. 

4. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању 

информација о насиљу. Обављају се у оквиру установе: са колегом, са Тимом за заштиту 

ученика од насиља и/или са психологом, директором и лицем задуженим за обезбеђење 

школе. У зависности од сложености ситуације, консултације се могу обавити и са 

службама изван установе (Школска управа, полиција, Центар за социјални рад, 

Тужилаштво) 

5. Предузимање неопходних мера на нивоу установе (информисње родитеља о 

насиљу или особе од поверења у случајевима сумње на насиље у породици, договор о 

заштитним мерама према ученицима, предузимање законских мера и организовање 

посебних програма оснаживања ученика за конструктивно поступање у ситуацијама 

насиља); По потреби укључивање надлежних служби. Подношење пријаве надлежној 

служби обавеза је директора установе.  

6. Праћење ефеката предузетих мера - Тим за заштиту ученика је у обавези да, 

у сарадњи са запосленим у установи и релевантним установама, прати ефекте 

предузетих заштитних мера. 

Запослени у установи (васпитач, разредни старешина, стручна служба, директор) 

у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. 

Програм васпитног рада са ученицима 

 Активност  Начин реализације Носиоци 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Информисање  ученика:  

Правилник о понашању 

ученика; Правилник о 

протоколу поступања у 

установи у одговору на 

насиље, злостављање и 

занемаривање 

 

Информисањем на 

ЧОС-у 

Одељењски 

старешина 
*        

  

  

2.. 

Рано препознавање ризика 

од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Информисање  о 

начинима уочавања и 

препознавања , 

реаговања на насиље 

ЧОС 

Тим за ЗДНЗЗ 

ОС 

* * * * * * * * * * * * 
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4. Проблеми у понашању  

Евиденција о броју 

ученика који крше 

правила понашања 

врстама  

инцидентних 

ситуација (облици и 

нивои насиља) 

васпитне и васпитно-

дисциплинске мере, 

примена правилника 

о друштвено 

корисном раду 

појачан васпитни рад 

са ученицима, израда 

идивидуалног плана 

заштите,по потреби 

прилагодити 

образовни рад  

праћење реализације,  

Наставничко веће , 

упућивање на 

стручну литературу 

Консултације и 

процена ризика , 

доношење одлука о 

поступцима у 

случајевима сумње 

или дешавање 

насиља, злостављања 

и занемаривања , 

укључивање 

родитеља у 

интервентне мере и 

активности, 

укључивање других 

надлежних служби 

по потреби стручних 

тела и органа 

управљања, праћење 

и процена ефеката 

предузетих мера Тим 

подноси извештај 

директору (2.и 3. 

ниво)  

Одељењски 

старешина, 

Стручни 

сарадник, Тим за 

ЗДНЗЗ, директор 

* * * * * * * * * *  * 

5. Теме унутар Чос-а ЧОС 
Одељењски 

старешина 
 *  *  *  * 

  
  

6. Теме унутар ОЗ-а ОЗ 
Одељењски 

старешина 
  *    *  
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7. 
Редовно похваљивање 

ученика. 

На седницама, на 

интернет страници, у 

формалним и 

неформалним 

разговорима 

Наставничко 

веће, Одељењско 

веће,  

Одељењски 

старешина 

* * * * * * * * * *  * 

8.  

Формирање ВТ: 

а) пружање заштите 

„жртвама“, 

ресоцијализација 

„насилника“, укључивање 

„пасивне већине“ у 

заштиту  

подстицање вршњака да 

траже помоћ у 

инцидентним ситуацијама 

Обележавање пригодних 

датума на теме: 

толеранције, права детета,  

људске солидарности... 

ЧОС, ОЗ, радионице 

ОС, стручни 

сарадници, 

чланови Тима 

ЗДНЗЗ (уз 

подршку ШТ, СР, 

ОС...) 

* * * * * * * * * * *  

9. 

Сачињавање извештаја 

предузетих интервентних 

мера и активности 

њихових ефеката, предлог 

нових превентивних мера 

и активности  

На седници 

Наставничког већа 

 

Тим за ЗДНЗЗ 

 

           * 

 

Програм превенције трговине људима 

# Активност Начин реализације Носиоци 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Упознавање 

наставника и 

стручних сарадника 

са темом трговине 

људима 

на Наставничком већу стручни сарадник * *         

 

 

2. 
Обележавање Дана 

борбе против 

трговине људима 

(18.октобар) 

израдом плаката, кроз 

вршњачку едукацију, 

предавања 

наставници 

психологије, 

наставници 

социологије 

 *         

 

 

3. 
Повезивање ове 

теме са наставним 

садржајима 

кроз часове 

социологије, 

психологије 

наставници 

психологије, 

наставници 

социологије 

       * * *   

4. 
Сарадња са 

Црвеним крстом 

организовање 

вршњачких едукација 
стручни сарадник  * *    * *   

 
 

5. 

Објављивање 

активности путем 

школског сајта 

на фејсбук страници 

школе 
директор * * * * * * * * * * 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2021/2022. 
 

ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

Чланови тима за промоцију школе: 

Р.б. Име и презиме својство представник контакт 

1 Данило Јекнић коoрдинатор запослени  

2 Драгана Божовић члан запослени  

3 Славица Јовановић члан запослени  

4 Славиша Ђокић члан запослени  

5 Мирјана Јовановић члан запослени  

6 Раденко Радичевић члан запослени  

7 Ерчић Александар члан ученик  

8 Вуковић Алекса члан ученик  

9 Слађана Глигоријевић члан директор  

 

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 

Интерни маркетинг школе обухвата: 

• Издавање Годишњег извештаја  

• Сајт школе 

• Посета ђака осмих разреда 

 

ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 

Екстерни маркетинг обухвата следеће активности: 

• Сарадња школе са локалним медијима 

• Сарадња школе са другим образовним институцијама 

• Презентација школе у оквиру активности везаних за упис ученика у први разред 

• Сарадња са школама из региона 

• Сајт школе 

• Друштвене мреже 
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Током школске године се радило на: 

 

- Изради плаката за промоцију школе ради уписа ученика у прву годину 

- Изради интерактивне презентације са описом школе и смерова.... 

- Посета ученика компанији INMOLD у којој ученици имају могућност извођења 

плаћене праксе 

- Израда и ажурирање инстаграм странице Техничке школе  

- Промоција школе на територији општине, посета основим школама... 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И 

РАЗВОЈ УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  
 

 

 
Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе су: 

 

1. Љубиша Марковић, координатор 

2. Миленко Стефановић, члан 

3. Мила Вулета, члан 

4. Матић Душко, члан 

5. Јелена Павловић, члан 

6. Слађана Глигоријевић, директор школе  

 

 

Извештај о раду у школској 2021/22. години 

 

Активности Тима за развој квалитета рада Установе 

- учешће чланова тима у обукама које је организовало Министарство просвете и 

технолошког развоја путем ЗУМ апликације у области Обуке за јачање капацитета 

школских тимова за унапређење самовредновања рада школа, у оквиру  пројекта REdiS.  

Обуке је реализована он-лајн 25.05.2022. године  (4 сата преко ZOOM платформе и 4 

сата кроз израду добијеног задатка)  и тој обуци учешћа су узели 5 чланова школског 

тима: директор школе, члан Тима за самовредновање рада школе Мирјана Дуњић 

Радосављевић, члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе Љубиша 

Марковић, члан  Тима за професионални развој Иван Стефановић и члан Педагошког 

колегијума, Гордана Штуловић. Учесници још нису добили сертификат за учешће у овој 

обуци. 

 

-подршка примени акционих планова у наставној пракси, према досадашњим областима 

самовредновања – Програмирање и руковођење (област квалитета 1). 

 

- одржавање консултативних састанака. 
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Динамика рада овог Тима била је одређена потребама за координацијом рада других 

тимова. 

 
 

 
Начин рада: састанци и консултације Тима. 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И 

ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ - 2021/2022. 

 

-На почетку школске године донет је план активности  тима за наредну школску 

годину.Нови чланови тима су упознати са претходним активностима у оквиру тима. 

-У првом полугодишту у сарадњи са НЗС Ужице рађено је тестирање личности и 

професионалне оријентације.Тестирање је спровела госпођа Дубравка Смиљанић из 

поменуте институције у сарадњи са члановима тима.Циљ тестирања је био да се 

ученицима пружи помоћ и корисни савети  у даљем развоју каријере.. 

-У току првог полугодишта са ученицима четврте године рађене су радионице за израду 

ЦВ-ија и израду семинарских и матурских планова.Пружене су им корисне информације 

и упутства која ће им бити потребна у даљем школовању или конкурсима за 

запошљавање. 

-У току месеца маја у сарадњи са тимом за маркетинг  реализована је промоција у 

оквиру основне школе *Мито Игумановић* у Косјерићу. 

-У току другог полугодишта госпођа Дубравка Смиљанић је презентовала ученицима 

четврте године резултате тестирања које је спроведено у првом полугодишту. 

 

 

     

                                                                             КОРДИНАТОР ТИМА: ГОРАН РАДОВИЋ 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 

Извештај  

Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

за школску 2021/2022 годину 

Кординатор тима: Љиљана Јоксимовић 

Чланови тима: Јелена Чоловић, Славка Шаровић, В.Н., Драгана Божовић, Слађана Глигоријевић 

циљеви :  

- динамичније ангажовање и комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за 

различите реалне контексте који захтевају функционалну примену 

- подтицање  наставника да креирају и изводе часове које развијају међупредметне 

компетенције 

- промоција предузетништва 

- Тим је конституисан, израђен годишњи план рада, подељења задужења члановима 

тима 

- Ученици су оспособљавани за лакше савладавање градива кроз предавања о врстама 

учења и разговорима са ученицима који су имали проблема са савладавањем градива 

- Ученици су иницирали прикупљање средстава за ученике који су у тешкој 

материјалној ситуацији; како у за ученике наше школе, тако и за децу из окружења – 

Ученички парламент 

- Одржани су квизови знања – Квиз опште културе – исти за ученике економског и 

електро смера, Квиз знања – специфични за сваки смер  

- У школи је одржана пробна Државна матура 

- Ученици су радили тестове из Српског језика, Математике као и Тестове из стручних 

предмета 

- Наставници укључени у израду пробне Државне матуре су прошли обуку – он лајн 

семинар 

- За све наставнике одржан је семинар Са стручњацима на вези 2 – безбедност и 

пандемија 

- Семинар Дијагностика, превенција и отклањање школског неуспеха одржан је он лајн 

- Због епидемиолошке ситуације и отежаног рада нису спроведене активности  - 

Дигиталне компентенције наставника, Рад са подацима и информацијама, обележавање 

школске славе „Светог Саве“ било је спроведено са мањим бројем чланова колектива 

- Ове активности биће спроведене у наредном периоду, ако буде повољна 

епидемиолошка ситуација 
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7. ИЗВЕШТАЈ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 2021/22.г. 

 

Пратећи реформске процесе као и процес демократизације школе у којој је 

омогућено младима да остварују своја партиципативна права и активно учешће у 

животу школе у Техничкој школи делује Ученички парламент.  

Сачињавају га по два делегата ученика из сваког одељења Школе. 

Ученички парламент је  у току 20211/222. године бавио следећим питањима везаним за 

рад и живот у школи: 

− учешће у реализацији Школског развојног плана,  

− учешће у раду тима за заштиту ученика од насиља (вршњачки тим) 

− слободним и ваннаставним активностима,  

− питањима школских екскурзија,  

− учешћу и прилагођавањима епидемиолошким мерама и ситуацији примерено 

за школу и на пр. Спортске активности у школи итд 

− организацији манифестација ученика у школи и ван ње,  

− разматрао односе и сарадњу ученика и наставника или стручног сарадника,  

− предлагао и израдио пројекат везана за школске и ваншколске активности, 

хуманитарне активности и акције, 

− обавештаво ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање, 

− остала питања везана за живот и рад ученика. 

 

 

Извештај рада  Ученичког парламента 

Активности  Време  

-  Конституисање Ученичког парламента 

-  Избор руководства Ученичког парламента 

-  Избор представника парламента у тимове, активе и 

огране школе 

Септембар 

-  Упознавање чланова Парламента са законским 

оквиром деловања парламента, са правима и дужностима 

чланова; упознавање са нормативним актима школе 

(Статут; Програм рада школе); Законом о основама 

система (део који се односи на ученике); Правилником о 

понашању ученика; Пословником о раду парламента и сл. 

-  Израда и усвајање Програма рада Ученичког 

парламента у овој школској години 

Oктобар 

- Проблеми у школском животу и дискусија на тему 

побољшања услова школског живота и промоције 

учтивог понашања 

-  Промовисање добрих примера из школског живота 

Здравих стилова живота. Урађена анкета са 50% наших 

Oктобар до априла 
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ученика о штетности алкохолизма и презентација о 

јачању здравих стилова живота која је презентована на 

одељенским заједницама од стране ученика ученичког 

парламента уз координацију психолога 

1. Класификациони период (представници Парламента 

могу да присуствују седницама одељењских већа) 

2. Хуманитарне акције, предлози, спровођење 

хуманитарна акција реализоване  

Током године 

1.Прослава дана Светог Саве са предложеним ученицима 

у најужем кругу 

2. Класификациони период, полугодиште (представници 

Парламента могу да присуствују седницама одељењских 

већа) 

Јануар 

1. Представљање наше школе шта би требало да садржи 

истицање предности и додатака 
Фебруар 

- Чланови Парламента као вршњачки едукатори - 

преношење искустава у своје одељење; покретање акција 

на нивоу одељења подељеном презентацијом методе 

учења ради побољшања успеха и исхода учења путем 

интернет мрежа комуникације Каријерно вођење и 

саветовање са наставницима и стручним сарадницима 

- Културно - забавни живот ученика - осмишљавање 

активности,хуманитарне акције једна реализована за дете 

наше школе слабијег материјалног статуса 

- Сарадња са управом школе; понашање ученика; 

испуњавање обавеза ученика 

Сарадња са полицијом око организације матурске 

прославе и директором школе 

- Предлози за осавремењивањ наставе за време 

епидемиолошке ситуације у индивидуалним разговорима 

са ученицима парламента 

Оспособљен разглас са радиом за време одмора школског 

Током године 

 

За помоћ (координатор) у раду парламента задужена је Гордана Штуловић, психолог. 
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8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕТЕ САЈМУ КЊИГА 

 
 Због епидемиолошке ситуације није био организована посета Сајаму књига.  

 

9. ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ 20221/22.г. 

 
Ове године због епидемиолошке ситуације и мера Кризног штаба није обављена 

екскурзија. 

- Договорено је да екскурзија за наредну школску годину за прве три године буде   

  реализована у Требиње, у трајању три дана. Матурска екскурзија је планирана у  

  Македонији са излетом до Солуна у трајању од 5 дана. 

- Екскурзије се планирају за Октобар месец наредне школске године. 

- Ова тачка дневног реда је већином гласова усвојена на 8. седници Наставничког већа. 

 

 

         Директор 

        Слађана Глигоријевић 

 

 

 

 

10. РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

 

У школској 2021/2022. години одржано је шест седница овог органа управљања. У 

посматрамом периоду дошло је до промене састава Школског одбора, пошто је 

претходном сазиву који се задњи пут састао 10.09.2021. године истекао мандат. 

На последњој, 27. седници старог сазива Школског одбора разматрано је и усвојено 

више аката неопходних за остваривање делатности школе:  

- Извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину; 

- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за шк. 2021/2022.годину; 

- Измена Финансијског плана за текућу 2021. годину; 

- Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе; 
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- Презентација Годишњег плана рада Стручног актива за развојно планирање. 

Такође, презентована је информација о редовном инспекцијском надзору 

просветног инспектора у претходној школској години. 

У новом сазиву Школски одбор је започео са радом 24.01.2022. године, када је 

одржана I седница новог сазива Школског одбора, са следећим дневним редом: 

 

1. Конституисање Школског одбора 

2. Избор председника Школског одбора 

3. Избор заменика председника Школског одбора 

4. Разматрање успеха ученика на крају првог полугодишта текуће школске године 

5. Реализација Годишњег плана рада за прво полугодиште текуће школске године 

6. Измене и допуне Финансијског плана за  буџетску 2021. годину 

7. Усвајање Финансијског плана за буџетску 2022. годину 

8. Планирање уписа ученика за школску 2022/2023. годину 

9. Предлог Правилника о практичним облицима наставе 

10. Предлог измена и допуна Статута Техничке школе 

11. Припреме за прославу Савдиндана 

12. Разно 

На овој седници је презентовано решење Скупштине општине Косјерић, број 022-

24/2021 од 10.11.2021. године којим је именован нови сазив овог органа. 

 

Испред локалне самоуправе именовани су: 

1. Бранка Божић из Сече Реке 

2. Наташа Крсмановић из Косјерића 

3. Зорица Матић из Косјерића. 

 

Из реда запослених именовани су: 

1. Јелена Павловић 

2. Иван Стефановић  

3. Данило Јекнић.  

 

Испред Савета родитеља именовани су: 

1. Иван Ђуровић 

2. Ивана Милић 

3. Тања Нешковић 
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За председника Школског одбора изабран је Данило Јекнић, наставник 

електротехничке групе предмета у Техничког школи. За заменика предсдника изабрана 

је Тања Нешковић. 

 

На II седници Школског одбора одржаној 25.02.2022. године разматрана су 

питања у складу са овим дневним редом: 

 

1. Усвајање записника са  I (конститутивне) седнице Школског одбора 

2.  Доношење одлуке о усвајању пописа и расхода 

3. Разматрање завршног рачуна и реализације финансијског плана за 2021. годину 

4. Разматрање Извештаја о раду директора Техничке школе за школску 2021/2022. годину, 

за период од 01.09.2021. до 28.02.2022. године 

5. Праћење и евалуација Школског развојног плана и плана самовредновања 

6. Разматрање предлога Анекса Школског програма 

7. Разматрање услова рада и унапређења рада школе. 

 

 На III седници Школског одбора одржаној 18.04.2022. године разматрана су 

питања у складу са овим дневним редом 

  

1. Измене и допуне Финансијског плана за 2022. годину 

2. Разматрање успеха ученика на крају 3. класификационог периода 

3. Разматрање сарадње школе са родитељима и Саветом родитеља 

4. Питања организације матурских испита и прослава  

5. Питања организације екскурзија за наредну школску годину 

6. Разматрање предлога Анекса Школског програма 

7. Расписивање конкурса за место директора школе 

 

На IV седници Школског одбора одржаној 09.06.2022. године Школски одбор је дао 

своје е мишљење и предлог о кандидату за директора, извршио неопходне измене и допуне  

Финансијског плана за 2022. Годину, те измене и допуне Статута Техничке школе, у 

складу са сугестијама просветног инспектора и потребом усаглашавања општег акта школе 

са законима који регулишу делатност установе. 

 

На V седници Школског одбора одржаној 29.06.2022. године орган управљања се 

бавио разматрањем успеха ученика на крају другог полгодишта, израдом и усвајњем 

нацрта предлога финансијског плана и плана инвестиционих улагања и јавних набавки 

за наредну фискалну годину,анализом и предлозима за унапређење рада школе за 

наредну школску годину, разматрањем и усвајањем предлога Анекса Школског 

програма за образовни профил економски техничар и усаглашавањем измена и допуна 
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Статута Техничке школе, које су извршене у складу са прелазним и завршним 

одредбама Закона о изменама и допуна Закона о основама система образовања и 

васпитања и Закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању.  

Орган управљања је у потпуности испунио своје обавезе према Годишњем плану 

рада школе за 2021/22. годину и своје обавезе у складу са законом. 

 

 

 

 

 

11. ЛЕТОПИС 
 

 

Летопис  2021/22. године 

Датум Догађај 

01.09.2021. Почетак школске године 

08.09.2021. Седница Наставничког већа 

09.09.2021. Састанак Ученичког парламента 

10.09.2021. Седница Савета родитеља 

10.09.2021. Седница Школског одбора 

20.09.2021. Прелазак на комбиновани модел наставе због епидемиолошке 

ситуације. Послат нови Оперативни план Школској управи на 

сагласност 

27.09.2021. Настава се реализује по 1. моделу, непосредно у школи 

Послат оперативни план на сагласност 

01.10.2021. Састанак Тима за самовредновање 

11.10.2021. Седница Наставничког већа 

12.10.2021. Седница Савета родитеља 

13.10.2021. Састанак Актива за развој школског програма 

25.10.2021. Седница Педагошког колегијума 

01.11.2021. Седница Одељенског већа 

01.11.2021. Седница Наставничког већа 

11.11.2021. Државни празник 

08.11.-

12.11.2021. 

Јесењи распуст 

15.11.2021. Почетак наставе 

16.11.2021. Састанак Актива директора школе општине Косјерић 

18.11.2021. Окружно такмичење у срељаштву, Пожега 

23.11.2021. Седница Савета родитеља 

07.12.2021. Општински састанак у циљу превенције и заштите ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања одржан у 

Општини. 

Присутни: директори основних школа, представници родитеља, 

полиције,здравства, центра за социјални рад (20 чланова) 

17.12.2021. Седница Педагошког колегијума 
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30.12.2021. Седница Одељенских већа 

30.12.2021. Седница Наставничког већа 

31.12.2021.-

21.01.2022. 

Зимски распуст 

24.01.20222. Почетак другог полугодишта 

Прелазак на комбиновани модел наставе због епидемиолошке 

ситуације. Послат нови Оперативни план Школској управи на 

сагласност 

24.01.2022. Седница Школског одбора 

26.01.2022. Седница Савета родитеља 

27.01.2022. Савиндан – школска слава 

03.02.2022. Видео састанак средњих школа из Пожеге и Косјерића 

Учествовали: Школска управа Ужице, Привредна комора Ужице, 

Национална служба за запошљавање Косјерић, ЛС Косјерић, ФЦ 

„Титан“, предужеће „Кепо“, Пољопривредна школа , Техничка школа 

и гимназија „Свети Сава“ 

08.02.2022. Окружно такмичење у футсалу за средње школе у Ариљу 

08.02.2022. Презентација о добровољном служењу војног рока, представници 

војног одсека Ваљева, Шапца, Ужица и Косјерића 

11.02.2022. Састанак  Стручног актива за развојно планирање  

23.02.2022. Предавање матурантима од стране „Сингидунум“ Ваљево, професора 

на тему: Крипто валуте 

24.02.2022. Састанак Актива за школски програм 

25.02.2022. Седница Школског одбора 

02.03.2022. Припремна обука школских тимова-друго пилотирање државне 

матуре 

09.03.2022. Обука ученика за друго пилотирање државне матуре, у библиотеци 

11.03.2022. Обука родитеља за друго пилотирање државне матуре, у канцеларији 

директора 

17.03.2022. Онлајн састанак ШУ Ужице чији је циљ био презентовање резултата 

надзора на коме су учествовали стручни сарадник-психолог, 

кординатор тима за самовредновање и тима за квалитет и развој 

установе и директор 

05.04.2022. Пилотирање поводом државне матуре – тест из српског језика и 

књижевности. 

Супервизор – Миленко Николић, просветни саветник ШУ Ужице 

06.04.2022. Пилотирање поводом државне матуре – тест из математике 

08.04.2022. Пилотирање поводом државне матуре – тест у подручју рада 

економија, право и администрација и у подручју рада електротехника 

09.04.2022. Радна субота, настава од понедељка 

09.04.2022. Седница Одељенских већа 

11.04.2022. Седница Наставничког већа 

18.04.2022. Седница Савета родитеља 

18.04.2022. Седница Школског одбора 

22. - 25.04.2022. Ускршњи празници 
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02.и03.05.2022. Првомајски празници 

03.06.2022. Задњи наставни дан 4/1 и 4/2 одељења 

01.-10.06.2022. Блок настава 3/2 

03.06.2022. Завршетак  наставе завршних разреда 

06.06.2022. Седница Одељенских већа завршних разреда 

07.06.2022.  Посебна седница Наставничког већа 

07.06.2022. Седница Наставничког већа 

07.06.2022. Састанак Тима за смовредновање 

09.06.2022. Обука за јачање капацитета школских тимова за унапређење 

самовредновања рада школе 

09.06.2022. Седница Школског одбора 

13.06.2022. Матурски испит из српског језика 

14.06.2022. Тест из стручно теоријских предмета и изборни предмет 

15.06.2022. Матурски испит – практични рад и задатак 

06.06.2022. Матурски испит – практични задатак 

21.06.2022. Поправни испит из математике, 4/2 одељење 

22.06.2022. Поправни испит из енглеског језика, 4/2 одељење 

23.06.2022. Састанак Стручног актива за развој школског програма 

24.06.2022. Седница Одељенских већа 

24.06.2022. Седница Наставничког већа 

24.06.2022. СастанакСтручног актива  за развојно планирање 

24.06.2022. Крај другог полугодишта 

28.06.2022. Видовдан, свечана додела Диплома и награда 

13.07.2022. Објављивање резултата расподеле по школама и образовним 

профилима 

14. и 15.07.2022. Подношење пријава за упис у 1. Разред, први уписни круг 

16.08.2022. Седница Наставничког већа 

31.08.2022. Седница Наставничког већа 

31.08.2022. Крај школске године 

 

 

Директор школе 

                Слађана Глигоријевић 

 

 

 


