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Увод
Извештај о раду Грађевинске школе за школску 2016/17. године је акт у коме су
садржани сви извештаји везани за образовно – васпитни рад школе и друге активности
које су реализоване у шк. 2016/17.години, у складу са Годишњим планом рада
Грађевинске школе за шк. 2016/17. годину.
Грађевинска школа је образовно – васпитна установа која школује редовне и ванредне
ученике у подручјима рада геодезија и грађевинарство и електротехника. Школа
располаже стручним кадром који задовољава потребе профила који се образују у
школи.
Запослени су отворени за нова сазнања, стално стручно усавршавање,
применустечених знања и компетенција у образовно – васпитном процесу. Ученици
унапређују своје знање кроз теоријске и практичне облике наставе у школи,
грађевинским компанијама и институтума и континуирано допуњују постојећи фонд
функционалних знања.
Посебна пажња је посвећује се сарадњи са социјалним партнерима, организацијама и
институцијама које доприносе обогаћивању наставних и ваннаставних садржаја и
активности ученика. Школа је током школске 2016/17. године, наставила успешну
сарадњу са грађевинским компаниијама, Институтом за путеве, Институтом ИМС,
самосталним занатским радњама, који су нам служили као база за реализацију вежби и
практичног дела наставе, као и наставе у блоку. Реализација се поред института
обављала у око 40 компанија и СЗР.
Током школске године обележени су: Дан школе, школска слава Свети Сава, Дан жена
и реализована је новогодишња приредба за децу наших запослених.
Организовани су излети за запослене поводом Дана школе, Аранђеловац – Топола –
Бабина река и на крају школске године Бања Ковиљача – Дрина.
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О успеху наших ученика сведоче повратне информације сарадника из грађевинских
фирми са којима сарађујемо и резултати наших ученика на Републичком такмичењу
геодетских и грађевинских школа.Успеси и добри резултати ученика се подржавају и
промовишу.
Школа је ове године била више заступљена у медијима, него претходних година.
Промовисали смо школско такмичење (Јутарњи програм РТС и Ст Б), образовне
профиле и примере добре праксе кроз сарадњу са привредом.
У школској 2016/17. години, настава се одвијала у 23 одељења, у којим су била
заступљена 3 профила у четворогодишњем и 11 профила у трогодишњем трајању.
Профили у четворогодишњем трајању:
• грађевински техничар за лабораторијска испитивања,
• техничар за одржавање објеката – оглед,
• извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова.
Профили у трогодишњем трајању:
• зидар – фасадер,
• армирач – бетонирац,
• тесар,
• керамичар – терацер – пећар,
• декоратер зидних површина,
• руковалац грађевинском механизацијом,
• монтер суве градње,
• електроинсталатер.
Настава је реализована на три локације:
• теоријска настава у објекту у Св. Николе 39,
• практична настава у објекту у Хајдук Станковој 2,
• настава физичког васпитања у СЦ «Олимп» на Звездари.
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Конкурсом за упис у седње школе, расписаним од стране МПНТР, у први разред наше
школе је распоређено 162 ученика. Захваљујући активностима Чланова Тима за
маркетинг и осталих наставника у школи, наша школа се промовише и афирмише
широм Србије. У том циљу обилазе се основне школе широм Србије. Из следеће табеле
може се видети територијална заступљеност ученика наше школе, који су школске
2016/17. године, уписали први разред.
3. степен
ОСНОВНА ШКОЛА

бр. уч.

ОКРУГ

9. мај, Саставци

2

Златиборски

Алекса Шантић, Калуђерица

1

Град Београд

Боривоје Ж. Милојевић, Крупањ

1

Мачвански

Борислав Пекић, Нови Београд

1

Град Београд

Бошко Палковљевић Пинки, Батајница

2

Град Београд

Брана Јевтић, Кусадак

1

Подунавски

Бранко Радичевић, Велика Моштаница

1

Град Београд

Бранко Радичевић, Прибој

1

Златиборски

Браћа Недић, Осечина

3

Колубарски

Браћа Рибар, Доња Борина

1

Мачвански

Васа Пелагић, Котеж

1

Град Београд

Васа Чарапић, Бели Поток

1

Град Београд

Владика Николај Велимировић, Ваљево

1

Колубарски

Владислав Петковић Дис, Велики Мокри Луг

1

Град Београд

Војвода Мишић, Пецка

2

Колубарски

Војвода Степа, Београд

1

Град Београд

Војвода Степа, Липолист

2

Мачвански

Вук Караџић, Прибој

1

Златиборски

Десанка Максимовић, Београд

1

Град Београд

Доситеј Обрадовић, Волујац

4

Мачвански

Доситеј Обрадовић, Опово

1

Јужнобанатски

Драгојло Дудић, Мали Мокри Луг

2

Град Београд

Душко Радовић, Нови Београд

1

Град Београд

Ђура Даничић, Београд

1

Град Београд

Ђура Јакшић, Београд, Раковица

1

Град Београд

Живко Љујић, Нова Варош

3

Златиборски

Живомир Савковић, Ковачевац

1

Град Београд

Жикица Јовановић Шпанац, Бела Црква

1

Јужнобанатски

Змај Јова Јовановић, Београд
Иван Милутиновић, Вишњица
Иво Андрић, Раковица

1
2
1

Град Београд
Град Београд
Град Београд

Илија Бирчанин, Земун Поље

2

Град Београд

Илија Бирчанин, Ставе
Јајинци, Београд

1
1

Колубарски
Мачвански
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Јеврем Обреновић, Шабац
Јован Поповић, Београд
Јован Ристић, Борча
Јован Цвијић, Лозница
Карађорђе, Београд

1
1
1
1
1

Мачвански
Град Београд
Град Београд
Мачвански
Град Београд

Лаза К. Лазаревић, Шабац

1

Мачвански

Лаза Костић, Нови Београд

2

Град Београд

Љубивоје Бајић, Медвеђа

1

Јабланички

Мајка Југовића, Земун

1

Град Београд

Марко Орешковић, Нови Београд

2

Град Београд

Мика Митровић, Брезјак

1

Мачвански

Милан Ракић, Мионица

2

Колубарски

Милена Павловић Барили, Вишњичка бања

1

Град Београд

Милоје Васић, Калуђерица

2

Град Београд

Милосав Стиковић, Пријепоље

1

Златиборски

Милош Гајић, Амајић

1

Мачвански

Мића Станојловић, Коцељева

2

Колубарски

Михаило Петровић Алас, Београд

1

Град Београд

НиколаТесла, Винча

3

Град Београд

НиколаТесла, Нови Бановци

1

Сремски

НХ Синиша Николајевић, Београд

1

Град Београд

Павле Поповић, Вранић

2

Град Београд

Петар Враголић, Љубовија

2

Мачвански

Петар Тасић, Лешница

2

Мачвански

Прва обреновачка основна школа, Обреновац

1

Град Београд

Раде Драинац, Борча

1

Град Београд

Раде Кончар, Земун

1

Град Београд

Свети Сава, Аранђеловац

1

Шумадијски

Свети Сава, Велики Црљени

1

Град Београд

Свети Сава, Врчин

1

Град Београд

Свети Сава, Попучке

1

Колубарски

Светозар Марковић , Бродарево

1

Златиборски

Сестре Павловић, Белановица

1

Колубарски

Стари град, Београд
Стеван Синђелић, Београд
Стеван Сремац, Добановци
Стевица Јовановић, Панчево
Степа Степановић, Текериш
Стефан Немања, Београд

1
1
3
1
2
1

Град Београд
Град Београд
Град Београд
Јужнобанатски
Мачвански
Град Београд

Сутјеска, Земун
Филип Кљајић Фића, Београд
Цветин Бркић, Глушци

1
2
2
1

Град Београд
Град Београд
Мачвански
Град Београд

Школа заосновно образовање одраслих "Браћа Стаменковић", Београд
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4. степен
ШКОЛА
20. октобар, Нови Београд

бр. уч.
1

округ
Град Београд

22. октобар, Сурчин

1

Град Београд

23. октобар, Кленак

1

Сремски

9. Мај, Рапча

1

Косово и Метохија

9. мај, Саставци

1

Златиборски

Алекса Шантић, Калуђерица

4

Град Београд

Бошко Палковљевић Пинки, Батајница

1

Град Београд

Бранко Радичевић, Нови Београд

1

Град Београд

Браћа Јерковић, Железник

1

Град Београд

Владимир Назор, Железник

1

Град Београд

Владислав Петковић Дис, Велики Мокри Луг

4

Град Београд

Вожд Карађорђе, Јаково

1

Град Београд

Војвода Живојин Мишић, Рајковић

1

Колубарски

Вук Караџић, Рипањ

2

Град Београд

Деспот Стефан Лазаревић, Миријево, Београд

3

Град Београд

Драгојло Дудић, Мали мокри луг

1

Град Београд

Душан Јерковић Уча, Шимановци

1

Сремски

Душко Радовић, Нови Београд

1

Град Београд

Ђура Даничић, Београд

2

Град Београд

Иван Горан Ковачић, Београд

1

Град Београд

Јанко Веселиновић, Београд

1

Град Београд

Јелица Миловановић, Сопот

1

Град Београд

Јован Миодраговић, Београд

1

Град Београд

Јован Поповић, Београд

1

Град Београд

Јован Ристић, Борча
Јован Шербановић, Лазница (Жагубица)
Јосиф Панчић, Београд
Марија Бурсаћ, Београд
Милован Глишић, Ваљевска Каменица
Милоје Васић, Калуђерица
Миша Стојковић, Гај
Никола Тесла, Велика Река

1
1
1
1
1
2
1
1

Град Београд
Браничевски
Град Београд
Град Београд
Колубарски
Град Београд
Јужнобанатски
Мачвански

Никола Тесла, Винча
Никола Тесла, Раковица
Петар Кочић, Земун

2
2
1

Град Београд
Град Београд
Град Београд

Ратко Митровић, Нови Београд

2

Град Београд

Свети Сава, Пријепоље

1

Златиборски

Ћирило и Методије, Београд

1

Град Београд

Филип Филиповић, Београд

1

Град Београд

Школа за основно образовање одраслих "ЂуроСалај", Београд

1

Град Београд
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Анализирајући табелу, може се закључити да ученици наше школе имају пребивалиште
у 11 округа Републике Србије, што нашу школу чини јединственом у Србији. Поред
Града Београда, највећи број ученика је из Мачванској округа (23), Колубарског (15) и
Златиборског (11).
У школској 2016/17.години, укупно је уписано 420 ученика распоређених у 23
одељења.
Структура одељења у школској 2016/17.години
У први разред уписан је 171 (165 + 2 иоп2) ученик, распоређен у 7 одељења:
одељење
1‐1

профил

бр.уч.

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА (15),
ИЗВОЂАЧ ИНСТАЛАТЕРСКИХ И ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА (15)

30

1‐2
1‐3

ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – оглед
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ (15), АРМИРАЧ ‐
БЕТОНИРАЦ (4)

1‐4
1‐5
1‐6
1‐7

КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР (16 (10 + 2 иоп2)), ЗИДАР – ФАСАДЕР (14),

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА (11), ТЕСАР (10)
МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ

24
19
30 (24)
30
21
17

У други разред уписано је 115 ученика,распоређених у 7 одељења:
одељење
2‐1
2‐2
2‐3
2‐4
2‐5
2‐6
2‐7

профил
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА
ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – оглед
ИЗВОЂАЧ ИНСТАЛАТЕРСКИХ И ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ (10), АРМИРАЧ ‐
БЕТОНИРАЦ (6), ТЕСАР (4)
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР (9),
ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА (6), ЗИДАР – ФАСАДЕР (4)
МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ

бр.уч.
16
14
14
20
14
19
18

У трећи разред уписан је 101 ученик,распоређен у 7 одељења:
одељење
3‐1
3‐2
3‐3

профил
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА
ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – оглед

бр.уч.
11
8

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ (17)

17

3‐4

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ (11), АРМИРАЧ ‐
БЕТОНИРАЦ (4), ТЕСАР (4)

19

3‐5
3‐6

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР (9), ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ
ПОВРШИНА (8), ЗИДАР – ФАСАДЕР (6)
МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ

3‐7

12
24
10
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У четврти разред је уписано 24 ученика, распоређених у 2 одељења:
одељење
4‐1
4‐2

профил

бр.уч.

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА

12

ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – оглед

12

Сви одлични ученици су похвањени на седници Наставничког већа и награђени су
књигом.93 ученикаје похваљено на седници Наставничког већа и додељене су им
похвалнице и дипломе за резултате остварене на такмичењима и у ваннаставним
активностима.
Наставничко веће је на предлог Комисије за ученика генерације школске
2016/17.године, изабрало Дејана Лисицу из одељења 3‐6.
Ученици другог разреда су учествовали у националном иницијалном тестирању из
математике и српског језикаи књижевности.
Ради побољшања квалитета наставног процеса, у току школске 2016/17.године,
реализоване су посете часова од стране педагога и директора. Запосленима је
омогућено да прате семинаре акредитоване од стране Завода за унапређивање
образовања и васпитања.

1. Извештај о раду школског одбора
Школски одбор изабран је на седници Скупштине града Београда одржаној 23. 06.2014.
године. На основу члана 54. и 55. Закона о oсновама система образовања и васпитања
и члана 31. Статута града Београда.
Чланови школског одбора из реда запослених школе су:
1. Горан Учур, председник
2. Катарина Божиновић, записничар
3. Милош Петровић
Чланови школског одбора из реда локалне самоуправе су:
1. Сандра Стојановић
2. Зоран Младеновић, заменик председника
3. Жарко Бошковић
Чланови школског одбора из реда родитеља ученика су:
1. Горан Златковић
2. Илија Јовичић
3. Раде Васић
Школски одбор у школској 2016/17 год. одржао је укупно 9 седница.
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Активности/теме, садржаји седница били су:
• Верификација мандата члановаШколског одбора (Илија Јовичић, Раде Васић),
• Избор записничара Школског одбора,
• Извештај комисије за попис библиотечког фонда,
• Предлог за корекцију финансијског плана и плана набавки за 2016 год,
• Доношење одлуке о усвајању Извештаја директора о свом раду у школској
2015/2016. години,
• Доношење одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе
у школској 2015/2016. години,
• Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. годину,
• Давање сагласности на одлуку директора о измени Правилника о организацији и
систематизацији послова у Грађевинској школи у Београду број 179 од 11.04.2013.
године,
• Доношење Правила заштите од пожара,
• Доношење Правилника о безбедности и здрављу на раду,
• Доношење Програма основне обуке запослених радника из области заштите од
пожара,
• Доношење одлуке о утврђивању висине школарине за ванредне ученике,
• Доношење одлуке о попису и образовању комисија за попис имовине и обавеза са
стањем на дан 31.12.2016.године,
• Доношење измена и допуна Статута,
• Доношење измена и допуна Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017.
годину,
• Усвајање измена и допуна Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за
школску 2015/16. годину,
• Доношење измена и допуна Школског програма Грађевинске школе за период 2016‐
2019.године,
• Корекција финансијског плана и плана набавки за 2016. годину,
• Доношење финансијског плана за 2017. годину,
• Доношење Правилника о организацији буџетског рачуноводства,
• Доношење Правилника о средствима и опреми за личну заштиту на раду,
• Доношење корекције Финансијског плана за 2017. годину,
• Доношење Плана јавних набавки за 2017. годину,
• Доношење одлуке о усвајању Извештаја о извршеном попису средстава у
Грађевинској школи са стањем на дан 31.12.2016. године,
• Усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2016. годину,
• Извештај директора школе о свом раду и раду школе у првом полугодишту
школске2016/2017.године,
• Анализа успеха и понашања ученика на крају првог полугодишта школске 2016/17.
год,
• Доношење друге корекције Финансијског плана за 2017. годину,
• Доношење корекције Плана набавки за 2017. годину,
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•
•
•
•

Именовање комисије за сачињавање ранг листе запослених према броју бодова,
Доношење одлуке о седишту Грађевинске школе,
Доношење измене статута Грађевинске школе,
Одбијен предлог Маје Главаш‐Трбић за измену и допуну Правилника о
похваљивању и награђивању ученика Грађевинске школе број 488 од 27.04.2015.год.

2. Извештај о раду директора школе
Рад директора Школе у првом полугодишту школске 2016/17. години се заснивао на
Закону о основама система образовања и васпитања, Закону о средњем образовању и
васпитању, као и Годишњем плану рада Школе за школску 2016/2017. годину.
Током школске 2016/17.године рад директора Грађевинске школе био је усмерен на:
2.1 Планирање организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих
активности установе
• Све припреме за почетак школске 2016/2017. године урађене су благовремено,
• Извршена је подела предмета на наставнике,
• Одређене су одељењенске старешине,
• Образована су стручна тела, комисије и тимови,
• Утврђене радне обавезе у оквиру четрдесеточасовне радне недеље за наставнике и
стручне сараднике,
• Обезбеђен је стручан наставни кадар, материјално технички услови, и простор који
је на време припремљен за рад,
• Завршен је Извештај о реализацији годишњег плана рада Грађевинске школе за шк.
2015/16. годину,
• Завршен је Годишњи плана рада Грађевинске школе за школску 2016/17. годину,
• Урађени су и истакнути: распоред часова, распоред практичне наставе и вежби,
распоред дежурства наставника и ученика, распоред звоњења, распоред писмених
задатака, распоред допунске и додатне наставе,
• Потписани су уговори о остваривању практичне наставе и вежби са социјалним
партнерима (грађевинским компанијама, сзр и ИМС),
• Организоване су консултације и испити у октобарском, јануарском, априлском,
јунском и августовском испитном року за ванредне ученике,
• Организован је излет за запослене поводом дана школе (Аранђеловац – Топола –
Бабина река),
• Израђене су Измене и допунегодишњег плана рада Грађевинске школе за школску
2016/2017. годину,
• Израђене су Измене и допуне школског програма Грађевинске школе за период
2016. ‐ 2019. године (циљеви за предмете),
• Израђене су Измене и допуне извештаја о реализацији годишњег плана рада школе
за школску 2015/16. годину,
• Израђен је Финансијски план Грађевинске школе за 2017. годину,
• Израђен је ПН и ПЈН за 2017. год,
• Донете су одлуке о коришћењу средстава утврђених Финансијским планом и
одобрено је наменско коришћење тих средстава, у складу са законом,
• Планирано је и праћено стручно усавршавања запослених;
• Спровођени су поступци за стицање звања наставника,
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• Благовремено и тачно су унети подаци у бази података о школи у оквиру
јединственог информационог система МПНТР Доситеј, подаци се редовно
ажурирају;
• Благовремено су обавештавани запослени, ученици и родитељи (старатељи),
стручни органи и орган управљања о свим питањима од интереса за рад школе и
ових органа;
• Координиран је и усклађен рада стручних органа у школи,
• Одлучивано је о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у
складу са ЗУОВ – ом и посебним законом,
• Израђен је Плана уписа за шк. 2017/18. годину,
• Редовно администрирање сајта школе,
• Израда јеweb табела за статистику, везано за успех ученика, владање и изостајање
са наставе на прва два класификациона периода,
• Израда web табеле за свако одељење са подацима о изборним предметима и
групама за сваког ученика, која се користи као база податак за попуњавање базе
Доситеј,
• Естетско уређење школе, од стране наставника практичне наставе и ученика, по
смерницама Тима за уређење школе,
• Учешће у раду школских тимова,
• Обезбеђени су новогодишњи пакетићи за децу запослених,
• Организована је новогодишња представа за децу у којој су учествовали ученици
школе у организацији наставница српског језика и књижевности,
• Организовано обележавање школске славе Св. Саве,
• Организовано обележавање 8. Марта у организацији наставница српског језика и
књижевности. У програму су учествовали ученици школе,
• Подењене су дипломе награђеним ученицима и књиге ученицима који су остварили
одличан успех и примерно владање,
• Реализована су школска такмичења,
• Издавана су решења у складу са потребама ученика за индивидуализацију у ИОП.
• Учешће на 28. Републичком такмичењу ученика геодетских и грађевинских школа
Србије у Новом Саду 08. – 10.05.2017. год,
• Стална сарадња са координатором практичне наставе, правном, административно‐
финансијском службом, наставницима, стручним сарадницима, одељењским
старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, разреда и
тимова,
• Свакодневно праћење финансијских токова,
• Дала сам смернице наставницима за израду исхода за наставне предмете.
Наставници су израдили исходе за све наставне предмете.
• Реализована је припремна настава за разредне и поправне испите.
2. 2 Учешће у самовредновању школе
• Учествовала сам у раду школског тима за самовредновање.
• Области одређене за самовредновање су уграђене у Годишњи план рада школе.
• Пратила сам рад школских тимова и упућивала у рад стручне органе и наставнике
који су задужени за реализацију истих.
• Редовно сам пратила извршење Годишњег плана рада школе о чему ћу известити
Школски одбор на првој наредној седници. На основу прикупљених извештаја, може
се оценити да је План реализован у складу са планираним.
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• Евалуација рада школе и успеха ученика,
• Евалуација рада наставника,
• Праћење рада школских тимова и комисија.
2.3 Активности које се тичу остваривања Развојног плана Грађевинске школе и
учешће у самовредновању
• Учествовала сам у раду школских тимова за развојно планирање и самовредновање.
Области одређене за самовредновање су уграђене у Годишњи план рада школе.
• Пратила сам рад школских тимова и упућивала у рад стручне органе и наставнике
који су задужени за реализацију истих.
2.4 Коришћење средстава утврђених Финансијским планом и праћење финансијског
посовања
• Донете су одлуке о коришћењу средстава утврђених Финансијским планом и
одобрено је наменско коришћење тих средстава, у складу са законом,
• Праћење реализације Финансијског плана за 2015. и 2016. годину,
• Контрола дознака за боловање,
• Обезбеђивање средстава за инвестиционо одржавање школе (поправка топловода у
Х.С.).
•
2.5 Сарадња са МПНТР, јединицама локалне самоуправе, организацијама и
удружењима
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
• Учешће на свим састанцима у организацији МПНТР,
• Учешће на свим састанцима у организацији Школске управе Београд,
• Редовна сарадња са тимом МПНТР који ради на бази Доситеј,
• Подношење захтеваМНТР за доделу финансијских средстава за куповину ИКТ
опреме, санацију тоалета у ХС и увођење видео надзора у ХС,
• Добијена средства за увођење видео надзора у ХС, пројекат је реаллизован,
• Три састанка са помоћником министра за средње образовање и васпитање и
образовање одраслих и руководиоцем Сектора за средње образовање и васпитање и
образовање одраслих, тема пресељење школе,
• Састанак са помоћником мин за правне послове, тема пресељење школе,

• Редовна размена информација са МПНТР,
• Редовно ажурирање Доситеја.
Актив директора ГО Звездара, Друштво директора, Домови ученика средњих школа
• Учешће у раду Актива директора средњих школа ГО Звездара,
• Редован контакт са Друштвом директора школа Србије,
• Учешће на годишњој скупштини ДДШС
• На почетку школске године, 173 ученика је смештено у Домовима средњих школа
Београда и ПКБ дому.
ГО Звездара, Дом здравља Звездара, МУП РС – ПС Звездара
• Допис ипредседнику ГО Звездара Милошу Игњатовићу и члану општинског већа ГО
Звездара Лази Шегану, у у циљу обезбеђивања подршке за упис ученика у наредну
шк. годину и повезивања са грађевинским привредницима ГО Звездара,
Извештај о реализацији годишњег Плана рада Грађевинске школе за школску 2016/17. годину| 15

Грађевинска школа, Београд

•
•
•
•

Сарадња са СЦ Олимп на коме је реализована настава физичког васпитања,
Учешће на састанцима у организацији ГО Звездара,
Систематски здравствени преглед ученика,
Активна сарадња са МУП РС – ПС Звездара у циљу заштите ученика и решавања
текућих проблема из надлежности МУП‐а
• Активна сарадња са школским полицајцем.
Град Београд
• Учешће на свим састанцима у организацији градског Секретаријата за образовање и
дечију заштиту,
• Састанци у вези са проблемима који су се јавили у вези грејања у објекту у Х.
Станковој,
• Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове,
• Обезбеђивање средстава за комуналне трошкове и превоз запослених,
• Подношење захтева градском Секретаријату за образовање за доделу финансијских
средстава за куповину ИКТ опреме, и санацију тоалета у Х.С.
• Одобрена средства за санацију тоалета у Х. Станковој 2,
• Састанци са помоћником градског секретара за образовање и дечију заштиту на
тему пресељења школе из Св. Николе 39 у Х. Станка 2,
• Допис градском менаџеру Горану Весићу, у циљу обезбеђивања подршке за упис
ученика у наредну шк. год.
Удружење грађевинских и геодетских школа
• Школа је преко свог представника узела учешће у раду пет Извршних одбора
Удружења грађевинских и геодетских школа Србије, организованих у Новом Саду и
Нишу.
• Ућешће на такмичењу у организацији Удружења грађевинских и геодетских школа
Србије.
Социјални партнери
• Састанак са Виктором Кобјерским, саветником ПКС, Јованом Крстовићем,
секретаром Удружења за грађевинарство, индустрију грађевинског материјала и
стамбену индустрију, повод Закон о становању, 05.12.2016. год,
• Присуство на састанку у ПКБгд са привредницима Београда, на коме представила
Грађевинску школу и упознала са правилима уписа ученика у шк. 2017/18. години,
• ПКБгд је подржала План уписа Грађевинске школе за шк. 2017/18. годину,
• Приликом израде плана уписа до сада је контактирано 18 грађевинских предузећа и
занатских радњи, ради обезбеђивања њихове подршке за упис ученика у наредну
шк. годину (ЗОП Инжењеринг, Енергопројект Високоградња ад., Лола коп, Тим нај,
Златибор градња, Београд чвор, Јадран д.о.о., ЖГП ГП Београд, Beton com d.o.o.,
GTM Company, ЈКП Београд пут, СЗГР Јадран, Студио М, СЗР ТBM Trade, Новкол, СЗГР
Југ, Еxing инжењеринг, SB engineering & construction),
• Обезбеђена подршка од грађевинских предузећа и занатских радњи (ЗОП
инжењеринг, Енергопројект високоградња ад., Електро вес, Рас монт, Кос интел,
Сигурно‐тотално осигурање д.о.о., Beton com d.o.o,Studio M DCS DOO, СЗР ТBM Trade,
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SB engineering & construction, GTM Company, ЈКП Београд‐пут, ЖГП ГП Београд,
Новкол, СЗГР Југ).
Састанак са представницима компаније STRABAG.
Школа је за школску 2017/18. годину обезбедила Укупно 136стипендија.
потписан је Уговор са Институтом ИМС о извођењу вежби за ученике профила грађ.
Техничар за лабораторијска испитивања,
Остварен је контакт са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
у вези Закона о становању и образовног профила ТОО,
Учествовала сам у раду тима за израду подзаконског акта којим се прописује
програм испита и начин полагања испита, услови за стицање и одузимање лиценце
за професионалног управника, Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.

2.6 Педагошко – инструктивни увид и праћење образовно – васпитног рада, увид у
педагошку евиденцију
• У првом полугодишту сам посећивала часове, обављала консултативне и
саветодавне разговоре са наставницима и упућивала их у рад.
• Сви наставници, којима сам посетила часове, добили су писмену евалуацију часа са
евентуалним сугестијама за побољшање квалитета рада.
• Ради подизања квалитета наставе и увида у рад посетила сам часове редовне
наставе: посетила сам 7 часoва наставе – редован обилазак, 4 часа наставе – провера
испуњености услова за пријаву наставника за испит за лиценцу, 3 часа наставе –
ванредан обилазак, због приговора наставника на недолично понашање ученика., 2
часа – угледни часови.
• Вршила сам увид у дневнике образовно‐васпитног рада и матичне књиге, и
указивала на пропусте ради отклањања истих, како би се школска документација у
потпуности водила у складу са прописима,
• Пратила сам редовно одвијање наставе у складу са распоредом часова,
• Организовала стручне замене за оправдано одсутне наставнике, како ученици не би
губили часове и били без надзора наставника.
2.7 Планирање и праћење стручног усавршавања наставника
• Годишњим планом рада школе, посебна пажња је дата усавршавању у установи,
кроз обавезне угледне часове свих наставника,
• Реализован је електронски семинар за наставнике Блог, твитер и фејсбук у настави,
• Реализован је електронски семинар за наставнике Зелена градња,
• Реализован је семинар за 30 наставника Квалитетна настава I – Социјалниаспекти
успешног поучавања и учења,
• Реализован је семинар за заинтересоване наставнике стручних предмета Нацртна
геометрија и рачунарски графички софтвери‐ проблеми и примене
• Реализован је семинар за заинтересоване наставнике физичког васпитања Физичко
васпитање у првом циклусу образовања и васпитања – увод у спорт,
• Наставници су у складу са својим потребама похађали семинаре појединачно.
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2.8 Дисциплинска одговорност запослених и ученика
• Изрекла сам 17 усмених и 9 писмених опомена запосленима због лакших повреда
радне дужности.
• Покренула сам 2 дисциплинских поступка против ученика због повреде забране.
Ученицима је изречена васпитно – дисциплинска мера укор наставничког већа.
• Покренула сам 10 дисциплинских поступака против ученика због тежих повреда
обавеза ученика, ученицима су изречене васпитно – дисциплинске мере укор
директора.
2.9 Инспекцијски надзор
• У овом периоду обављен је један редован надзор градске комуналне инспекције,
један редован и осам ванредних надзора просветне инспекције. Сви ванредни
надзори су везани за проверу веродостојности диплома. Записницима инспектора
нису наложене мере.
2.10 Обавештавање запослених, ученика и родитеља
• Редовно се врши обавештавање запослених, ученика и родитеља (старатеља),
стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад школе и
ових органа;
• Обавештавање запослених се врши преко огласне табле и путем мејла. Врши се и на
седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума, као и на састанцима са
одељењским старешинама. Информације се даље преносе на стручна и одељењска
већа.
• Родитељи обавештења добијају преко Савета родитеља,
• Ученици обавештења добијају путем књиге обавештења и преко одељењских
старешина,
• Све информације битне за рад школе се каче на сајт школе,
• На сајту школе постоје одвојене стране за наставнике, ученике и родитеље.
2.11 Рад директора у стручним органима школе и усклађивање и усмеравање рада
истих
Сазваласам и руководила свим седницама наставничког већа, педагошког колегијума и
састанцима са одељењским старешинама који су одржани у шк.2016/17. год.
• Одржано је 19 седница Наставничког већа на којима су разматрана сва питања из
надлежности Наставничког већа.
• Одржано је 9 седница Педагошког колегијума на коме су разматрани извештаји о
раду у протеклом периоду и дати су предлози за унапређење рада школе. На
седницама колегијума су размењивана искуства и даване смернице за рад, у циљу
усклађивања рада већа и тимова.
• Одржаноје5 састанака са одељењским старешинама у којима је учествовао и
педагог школе. Разматрана су питања безбедности ученика, правила понашања,
правдање изостанака, попуњавање педагошке документације, протокола у случају
изостајања ученика из школе, дисциплинским поступцима и сл.
• Присуствовала сам стручном већу инжењера грађевинске струке.
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2.12 Сарадња са родитељима/старатељима и ученицима
• 31.08.2016. год, одржан је заједнички родитељски састанак са родитељима ученика
првог разреда,
• Присуствовала сам чос 1‐1, 10.10.2016. год,
• Присуствовала сам родитељском састанку у одељењу 1‐1,17.10.2016. год,
• Индивидуално, са одељенским старешинама или са педагогом, учествовала сам у
разговорима са родитељима и ученицима у ситуацијама које су то захтевале и када
су се обраћали за савет и помоћ,
• Ученици, чланови драмске секције су посетили позориште Славија, где су гледали
представу Власт у децембру месецу,
• Присуствовала сам и учествовала у раду на две седнице Ученичког парламента.
2.13 Учешће у раду Школског одбора
Учествовала сам у припремама и присуствовала свим седницама Школског одбора које
су одржане у овом периоду и у припреми свих докумената усвојених на Школском
одбору:
• Извештај комисије за попис библиотечког фонда,
• Предлог за корекцију финансијског плана и плана набавки за 2016.годину,
• Припрема Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у школској
2015/2016. години,
• ПрипремаГодишњег плана рада школе за школску 2016/2017. годину,
• Припрема измене Правилника о организацији и систематизацији послова у
Грађевинској школи у Београду број 179 од 11.04.2013. године,
• Припрема Правила заштите од пожара,
• Припрема Правилника о безбедности и здрављу на раду,
• Припрема Програма основне обуке запослених радника из области заштите од
пожара,
• Одлука о попису и образовању комисија за попис имовине и обавеза са стањем на
дан 31.12.2016.године,
• Припрема измена и допуна Статута,
• Припрема измена и допуна Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017.
годину,
• Припрема измена и допуна Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за
школску 2015/16. годину,
• Припрема измена и допуна Школског програма Грађевинске школе за период 2016–
2019.године,
• Корекција финансијског плана и плана набавки за 2016. годину,
• Припрема финансијског плана за 2017. годину,
• Припрема Правилника о организацији буџетског рачуноводства,
• Припрема Правилника о средствима и опреми за личну заштиту на раду,
• Припрема корекције Финансијског плана за 2017. годину,
• Припрема Плана јавних набавки за 2017. годину,
• ПрипремаГодишњег финансијског извештаја за 2016. годину,
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• Анализа успеха и понашања ученика на крају првог полугодишта школске 2016/17.
год,
• Припрема друге корекције Финансијског плана за 2017. годину,
• Припрема корекције Плана набавки за 2017. годину,
• Именовање комисије за сачињавање ранг листе запослених према броју бодова,
• Припрема измене статута Грађевинске школе.
2.14 Учешће у раду Савета родитеља
• Присуствовала сам седницама Савета родитеља којесу реализоване у овојшколској
години. Савет је расправљао и разматрао о питањима из своје надлежности.
Родитељи су обавештени о информацијама битним за функционисање школе.
2.15 Кадровска политика
• Извршила сам поделу часова на наставнике у складу са Правилником о врстистручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним
школама,
• Обезбеђен је кадар за замене привремено одсутних наставника,
• Број запослених је усклађен са Правилником о цени услуга у средњим школама,
• Одређени су ментори наставницима који су први пут почели да раде у школи.
2.16 Обезбеђивањематеријално‐техничкихуслова рада
• Обезбеђени су материјал и средстава за рад у складу са потребама које су исказала
стручна већа и у складу са могућностима школе.
• Обезбеђен је алат и материјал за извођење практичне наставе и завршних и
матурских испита.
2.17 Безбедност и здравље ученика и запослених
• Организовала сам дежурство наставника и ученика,
• Учествовала сам у раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања,
• Вршила сам контролу примене Правилника о мерама, начину и поступку заштите и
безбедности ученика,
• Редовно сарађујемо са Полицијском станицом Звездара,
• Реализовано је пет предавања инспектора МУП‐а, припадника Шесте управе за
превенцију малолетничке деликвенције, чије су теме биле интернет насиље и
навијачке групе, предавања су реализована 28.09. и 30.09. 2016. И 01, 21. И
22.Новембра 2016. године,
• Осигурање ученика,
• Осигурање запослених,
• Исплаћене су премије ученицима и запосленима које су потраживали од
осигуравајућих кућа,
• Редовно се врши контрола противпожарних апарата,
• Вршњачки тим је вршио едукацију ученика првог разреда о препознавању насиља и
врстама насиља,
• Донета су Правила заштите од пожара,
• Донет је Правилник о безбедности и здрављу на раду,
• Донет је Програма основне обуке запослених радника из области заштите од
пожара,
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• Обука из области безбедности на раду за 11 запослених, који нису раније прошли
обуку.
2.18 Сарадња са медијима
• Изјава за емисију Инфобиз, Тв N1, о дефицитарним профилима који се школују у
Грађевинској школи, 13.09.2016. год,
• Изјава за „Вечерње Новости“ о извођењу пракичне наставе ученика школе у ГО
Вождовац, 25.12.2016. год,
• Изјава за „Вечерње Новости“ о мрежи школа, 02.02.2017. год,
• Изјава за „Политику“ о мрежи школа, 08.02.2017.год.
• ТАНЈУГ, 16.03.2017. год.
• ИНФОРМЕР, 17.03.2017. год
• Тв Прва, емисија 150 минута, 20.03.2017. год,
• Београд 202, емисија Повишен тон, 28.03.2017. год,
• Јутарњи програм РТС, 29.03.2017. год,
• Студио Б, Београде, добро јутро, 29.03.2017. год,
• ИНФОРМЕР, 02.06.2017. год
• ТИМ радио, Мачвански Прњавор,21.06.2017. год,
• Изјава за Спутник, 21.06.2017.год,
• Изјава за РТС, 20.08.2017.год.
2.19 Лично стручно усавршавање
• Праћење стручне литературе и информација важних за образовање и васпитање и
руковођење установом,
• Присуство Годишњој скупштину ДДШС, Чачак, 06.10.2016.
• Семинар Лидерство у образовању (октобар 2016. – јануар 2017. год),организација
Педагошки факултет у Јагодини Универзитета у Крагујевцу,
• Трибина о дуалном образовању у организацији ПКС, Бгд сајам, 28.10.2016.
• Конференција „Дуално стручно образовање у функцији ефикасног тржишта рада“,
ПКС, 06.02.2017.
• Нове технологије у образовању, Панел дискусија: Директор – лидер у примени ИКТ у
образовању, Belexpocentar, 10.02.2017.год,
• 8. Међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа, Нове
тенденције у образовањуКопаоник
• Учешће у изради Пројекта Сигурна и толерантна школа
• Лидерство у образовању (март 2017. – јун 2017. год.), организација Филизофски
факултетУниверзитета у Београду,
• Припреме за планирање и поступак израде финансијског плана за 2018. годину у
установама основног и средњег образовања, Образовни информатор
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2.20 Извештај о раду директора по месецима
септембар
Учешће у изради Извештаја о реализацији годишњег плана рада Грађевинске школе за шк.
2015/16. год.
Учешће у изради Годишњег плана рада Грађевинске школе за шк. 2016/17. год.
Израда Извештаја директора о свом раду у шк. 2015/16. год.
Припремање, сазивање и вођење првог састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐ године, Правилник о
протоколу поступања у установи у одговору на насиље,занемаривање и злостављање,
31.08.2016.
Тим за развојно планирање, 29.08.2016.
Актив директора ГО Звездара, Шеста гимназија, 29.08.2016.
Урађена решења о 40‐часовној радној недељи за наставнике и стручне сараднике
Одређене стручне замене за наставнике на боловању
Урађена решења о платама запослених
Урађен распоред дежурства за наставнике
Формирани тимови и комисије и урађена решења за чланове
Израда веб табеле са подацима о ученицима за Доситеј
Израда веб табеле са подацима о запосленима за Доситеј
Ванредни инсп. Преглед градске просв. инсп. – Милка Кесер (разлог – провера дипломе),
05.09.2016.
Састанак Тима за каријерно вођење, 09.09.2016.
Припремање, сазивање и вођење 1. седнице пед. колегијума, 12.09.2016.
Припремање, сазивање и вођење 1. седнице НВ, 12.09.2016.
Тим за маркетинг, 12.09.2016.
Посета школи од стране делегације ГО Звездара (Л. Шеган и М. Петровић), 13.09.2016.
Учешће у припреми и раду седнице савета родитеља, 13.09.2016.
Изјава за емисију Инфобиз, Тв N1, о дефицитарним профилима који се школују у Грађевинској
школи, 13.09.2016.
Учешће у припреми и раду седнице шк. одбора, 14.09.2016.
Тим за развојно планирање, 16.09.2016.
Припремање, сазивање и вођење 2. Седнице НВ 20.09.2016.
Редован преглед комуналног инспектора – Гордана Сандић, 16.09.2016.
Састанак у Скупштини Града Београда, организован од стране Секретаријата за образовање и
деч. Заштиту, 21.09.2016. год, поводом почетка шк. год.
Састанак тима за ИОП, 23.09.2016.
Израда Извештаја о безбедности деце и ученика у школи, достављен општини 30.09.2016.
Тим за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања, 30.09.2016.
Чос 1‐1, 30.09.2016.
Обављање контроле сређености педагошке документације за претходну школску год.
Тим за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања, 30.09.2016.
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Стална сарадња са координатором практичне наставе, правном, административно–
финансијском службом, наставницима, стручним сарадницима, одељењским старешинама,
ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, разреда и тимова
Праћење стручне литературе и информација важних за образовање и васпитање и руковођење
установом
Свакодневно праћење финансијских токова
Стално ажурирање Доситеја, контакти са ГО Звездара и МПНТР
Достављање свих потребних података МНТР и ГСОДЗ
Ажурирање сајта школе
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октобар
Излет поводом дана школе.01.10.2016.
Припремање, сазивање и вођење 2‐ог састанка са ОС, Тема: Изостајање ученика, 03.10.2016.
Урађен распоред дежурства за ученике
Стручни актив за развој школског програма, 04.10.2016.
Присуство Годишњој скупштини ДДШС, Чачак, 06.10.2016.
Семинар Лидерство у образовању (1. део, 1. дан), ОШ „Ј. Ћетковић“, 07.10.2016.
Тим за самовредновање, 07.10.2016.
Посета чос 1‐1, 10.10.2016.
Припремање, сазивање и вођење 2. седнице пед. колегијума, 14.10.2016.
Припрема састанка, сазивање и вођење трећег састанка са одељењским старешинама, Тема:
Педагошка документација, 14.10.2016.
Учешће на родитељском састанку у одељењу 1‐1, 17.10.2016. год
Састанак у ГО Звездара са општинским руководством, представницима МУП‐а Звездара и
директорима основних и средњих школа, директорима дома здравља Звездара и Центра за
социјални рад Звездара о међусобној сарадњи у наредној школској години, 18.10.2016.
Учешће у раду седнице ОВ 1‐1
Припремање, сазивање и вођење 3. Седнице НВ, 21.10.2016.
Подношење захтеваМНТР за доделу финансијских средстава за куповину ИКТ опреме, санацију
тоалета у ХС и увођење видео надзора у ХС,
Посета часу наставнице Ливије Екмечић, испуњеност услова за пријаву полагања испита за
лиценцу, 21.10.2016.
Tим за маркетинг, 26.10.2017.
Трибина о дуалном образовању у организацији ПКС, Бгд сајам, 28.10.2016.
Тим за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања, 31.10.2016.
Достављени Захтеви МНТР за инвестиције у шк. 2016/17. Год – рачунари, санација тоалета у ХС
и видео надзор у Х.С.
Захтев ГСОДЗ за завршетак санације топловода у ХС
Достављање података Републичком статистичком заводу
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Стална сарадња са координатором практичне наставе, правном, административно–
финансијском службом, наставницима, стручним сарадницима, одељењским старешинама,
ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, разреда и тимова
Праћење стручне литературе и информација важних за образовање и васпитање и руковођење
установом
Свакодневно праћење финансијских токова
Стално ажурирање Доситеја, контакти са ГО Звездара и МПНТР
Достављање свих потребних података МНТР и ГСОДЗ
Ажурирање сајта школе
новембар
Састанак тима за ИОП, 02.11.2016.
Редовна посета часовима наставника Милосављевић Б, Јорданов И, Петровић М, 02.11.2016.
Саветодавни рад са родитељима и ученицима
Учешће у раду УП, 03.11.2016.
Редовна посета часу наставника Младеновић М, 03.11.2016.
Тим за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања, 03.11.2016.
Припремање, сазивање и вођење 4. Седнице НВ, 04.11.2016
Посета часу наставнице Бојане Јовичић, испуњеност услова за пријаву полагања испита за
лиценцу, 04.11.2016.
Радна посета ЕТШ „Стари град“, тема екстерна евалуација установе, 08.11.2016.
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Израда веб табеле за тромесечје
Састанак са Мирјаном Дејановић, представницом SOCIETE GENRALE банке Србија, око договора
посете „паметне“ зграде банке од стране ученика и наставника, 14.11.2016. (реализована
02.12.2016.)
Семинар Лидерство у образовању (1. део, 2. дан), ОШ „И. Г. Ковачић“, 15.11.2016.
Учешће у раду УП, 16.11.2016.
Припремање, сазивање и вођење 3. седнице пед. колегијума, 18.11.2016.
Припремање, сазивање и вођење 5. седнице НВ, 22.11.2016.
Тим за развојно планирање, 27.11.2017.
Учешће у припреми седнице ШО, 28.11.2017.
Учешће у изради Измена и допуна Школског програма Грађевинске школе
Учешће у израдиИзмена и допуна извештаја о реализацији годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2015/16. Год.
Учешће у израдиИзмена и допуна годишњег плана рада Грађевинске школе за шк. 2016/17.
год.
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Стална сарадња са координатором практичне наставе, правном, административно–
финансијском службом, наставницима, стручним сарадницима, одељењским старешинама,
ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, разреда и тимова
Праћење стручне литературе и информација важних за образовање и васпитање и руковођење
установом
Свакодневно праћење финансијских токова
Стално ажурирање Доситеја, контакти са ГО Звездара и МПНТР
Достављање свих потребних података МНТР и ГСОДЗ
Ажурирање сајта школе
децембар
Састанак у ПС Звездара са командиром , Пузовићем, ПС Звездара 02.12.2016.
Посета часу наставнице Јелене Јанковић, испуњеност услова за пријаву полагања испита за
лиценцу, 05.12.2016.
Састанак у ПКС са В. Кобјерским и Ј. Крстовићем, тема Закон о становању, 05.12.2016.
Актив директора у ГТШ „Б. Жежељ“, 05.12.2016.
Семинар Лидерство у образовању (2. Део, 1. Дан), ГТШ „Б. Жежељ“, 07.12.2016.
Посета школи представника ВБА, провера података о запосленом, 11.12.2016.
Посета школи делегације сачињене од представника МПНТР и ГСОДЗ (Д. Маринчић, И.
Раичевић и М. Међешки), тема рационализација и оптимизација, 11.12.2016.
Учешће у раду УП, 12.12.2016.
Рад комисије за израду плана интегритета, 12.12.2016.
Годишњи пријем у Двору српске Патријаршије, 15.12.2016.
Припремање, сазивање и вођење 4. седнице пед. колегијума, 16.12.2016.
Стручни актив за развој школског програма, 16.12.2016.
Учешће у изради Измена и допуна Школског програма Грађевинске школе
Учешће у израдиИзмена и допуна извештаја о реализацији годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2015/16. год.
Учешће у изради Измена и допуна годишњег плана рада Грађевинске школе за шк. 2016/17.
Год.
Састанак у Медицинској школи на Звездари поводом планирања уписа у шк. 2017/18. Год, у
организацији МПНТР и ПКС, 20.12.2016.
Писмено обраћање социјалним партнерима, у циљу обезбеђивања подршке и стипендија за
план уписа шк. 2017/18. Год,
Учешће у раду ОВ 1‐1, 21.10.2016.
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ПКБгд – Састанак привредника Одбора Удружења грађевинарства и комуналне делатности
ПКБгд, 22.12.2016.
Учешће у организација полагања испита за лиценцу наставника, реализованих у Грађевинској
школи 23.12.2016.
Семинар Лидерство у образовању (2. Део, 2. Дан), Фармацеутско‐физиотерапеутска школа,
26.12.2016.
Припремање, сазивање и вођење 6. Седнице НВ, 27.12.2016.
Учешће у припреми и раду седнице савета родитеља, 27.12.2016.
Учешће у припреми и раду седнице шк. Одбора, 28.12.2016.
Израда веб табеле за полугодиште
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Стална сарадња са координатором практичне наставе, правном, административно–
финансијском службом, наставницима, стручним сарадницима, одељењским старешинама,
ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, разреда и тимова
Праћење стручне литературе и информација важних за образовање и васпитање и руковођење
установом
Свакодневно праћење финансијских токова
Стално ажурирање Доситеја, контакти са ГО Звездара и МПНТР
Достављање свих потребних података МНТР и ГСОДЗ
Ажурирање сајта школе
Писмено обраћање социјалним партнерима, у циљу обезбеђивања подршке и стипендија за
план уписа шк. 2017/18. Год,
јануар
Поновљен Захтев СОДЗ за завршетак санације топловода у ХС, 10.01.2017.
Захтев ГСОДЗ за додељивање финансијских средстава за санацију тоалета у ХС и увођење
видео надзора у ХС, 10.01.2017.
Захтев ГСОДЗ за додељивање финансијских средстава за куповину рачунарске опреме,
10.01.2017.
Припремање, сазивање и вођење четвртог састанка са ОС, Теме: Појачан ВОР одељ. Стар. Са
ученицима, Оцена из владања, 13.01.2017.
Обилазак топловода у ХС са представником ГСОДЗ М. Комановићем, 13.01.2017.
Ванредна посета 3 часа наставнице Главаш – Трбић М, 16.01.2017.
Редовна посета часу наставнице Данице Билаковић, 16.01.2017.
Тим за самовредновање, 18.01.2017.
Учешће у припреми седнице ШО, 19.01.2017.
Актив директора ГО Звездара, 23.01.2017.
Припремање, сазивање и вођење 5. седнице пед. колегијума, 24.01.2017.
Семинар Лидерство у образовању (2. део, 3. дан), ОШ „Ћирило и Методије“, 25.01.2017.
Учествовала сам у раду тима за израду подзаконског акта којим се прописује програм испита и
начин полагања испита, услови за стицање и одузимање лиценце за професионалног
управника, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 25.01.2017. год
Изјава за „Вечерње Новости“ о извођењу пракичне наставе ученика школе у ГО Вождовац,
25.12.2016. год
Редован надзор просв. Инсп – Маријана Гњатовић, 26.01.2017.
Припремање, сазивање и вођење 7. Седнице НВ, 27.01.2017.
Обележавање Св. Саве, 27.01.2017.
Учешће у припреми седнице ШО, 30.01.2017.
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Стална сарадња са координатором практичне наставе, правном, административно–
финансијском службом, наставницима, стручним сарадницима, одељењским старешинама,
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ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, разреда и тимова
Праћење стручне литературе и информација важних за образовање и васпитање и руковођење
установом
Свакодневно праћење финансијских токова
Стално ажурирање Доситеја, контакти са ГО Звездара и МПНТР
Достављање свих потребних података МНТР и ГСОДЗ
Ажурирање сајта школе
фебруар
Изјава за „Вечерње Новости“ о мрежи школа, 02.02.2017.
Конференција „Дуално стручно образовање у функцији ефикасног тржишта рада“, ПКС,
06.02.2017.
Састанак директора средњих школа и представницима Националне службе за запошљавање,
Привредне коморе Београда и удружења послодаваца који се односи на План уписа ученика у
средње школе у школској 2017/2018. Години, ГО Звездара. 06.02.2017.
Изјава за „Политику“ о мрежи школа, 08.02.2017.год
Нове технологије у образовању, Панел дискусија: Директор – лидер у примени ИКТ у
образовању, Belexpocentar, 10.02.2017.
Израда извештаја о раду директора у првом полугодишту
Састанак са школским полицајцем, 20.02.2017.
Сарадња са ЦСР Палилула
Припремање, сазивање и вођење 8. Седнице НВ, 21.02.2017.
Учествовала сам у раду тима за израду подзаконског акта којим се прописује програм испита и
начин полагања испита, услови за стицање и одузимање лиценце за професионалног
управника, ПКС, 21.02.2017. год
Други састанак директора средњих школа и представницима Националне службе за
запошљавање, Привредне коморе Београда и удружења послодаваца, а односе се на План
уписа ученика у средње школе у школској 2017/2018. Години, ГО Звездара. 22.02.2017.
Састанак у ГО Звездара на иницијативу ПУ за град Београд, тема безбедност ученика,
23.02.2017.
Oкругли сто Образовање и тржиште рада, 23. фебруара, 2017, ФЕФА
Припремање, сазивање и вођење 6. седнице пед. колегијума, 24.02.2017.
Учешће у припреми седнице шк. Одбора, 24.02.2017.
Учествовала сам у раду тима за израду подзаконског акта којим се прописује програм испита и
начин полагања испита, услови за стицање и одузимање лиценце за професионалног
управника, ПКС, 27.02.2017.
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 27.02.2017.
Редовна посета часовима Г. Гашевић, Милета Петровић, 28.02.2017.
Посета часу наставнице Р. Тодоровић, испуњеност услова за пријаву полагања испита за
лиценцу, 22.02.2017.
Састанак у ГО Звездара, Тема дигитализација, Office 365, 28.02.2017.
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Стална сарадња са координатором практичне наставе, правном, административно–
финансијском службом, наставницима, стручним сарадницима, одељењским старешинама,
ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, разреда и тимова
Праћење стручне литературе и информација важних за образовање и васпитање и руковођење
установом
Свакодневно праћење финансијских токова
Стално ажурирање Доситеја, контакти са ГО Звездара и МПНТР
Достављање свих потребних података МНТР и ГСОДЗ
Ажурирање сајта школе
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март
Присуство седници УП, 01.03.2017.
Учествовала сам у раду тима за израду подзаконског акта којим се прописује програм испита и
начин полагања испита, услови за стицање и одузимање лиценце за професионалног
управника, ПКС, 02.03.2017.
Седница Савета родитеља, 02.03.2017.
Допис МПНТР за обезбеђивање смештаја ученицима у домовима у шк. 2017/18. Год,
03.03.2017.
Семинар – Пројектовање и дизајн база података, ФЕФА, 10.03.2017.
Обука Office 365, школа ИГК, 11.03.2017.
Контакти са ЦСР Палилула, Е.М.
Припремање, сазивање и вођење 9. Седнице НВ, 13.03.2017.
Прва седница Испитног одбора 4‐2, 13.03.2017.
Изјава за Танјуг о дефицитарним занимањима које школујемо, 15.03.2017.
Изјаву за Танјуг, пренели, Ало, Курир, Новости, Портал БТВ, Б 92
Изјава за РТС о дефицитарним занимањима које школујемо, 16.03.2017.
Дан сећања на прогон Срба на КиМ 2004. Год, 17.03.2017.
Партнерство у функцији унапређивања образовања, континуирана едукација “Лидерство у
образовању – Партнерство и коминикација”, Филоз. Фак, 17.03.2017.
Изјава за Информер о дефицитарним занимањима које школујемо, 17.03.2017.
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 17.03.2017.
Укључење из школе у емисију 150 минута, тв Прва, изјава о дефицитарним занимањима које
школујемо, 20.03.2017.
Партнерство са родитељима, континуирана едукација “Лидерство у образовању – Партнерство
и коминикација”, Филоз. Фак, 22.03.2017.
Припремање, сазивање и вођење 7. седнице пед. колегијума, 23.03.2017.
Пројектно партнерство, континуирана едукација “Лидерство у образовању – Партнерство и
коминикација”, Филоз. Фак, 24.03.2017.
Школска такмичења, 27.03.‐31.03.2017.
Изјава за радио Београд 202, емисија Повишен тон, о дефицитарним занимањима, 28.03.2017.
Укључење РТС из школе, промоција такмичења и изјава, Јутарњи програм, 29.03.2017.
Допис саветници министра Г. Грујић у вези дуалног образовања, покушај укључиваа Градског
стамбеног у извођење практичне наставе, као сталног партнера, 29.03.2017.
Укључење Студио Б, емисија Београде, добро јутро, из школе, гостовање н Ст Б у истој емисији,
промоција школског такмичења и школе, 29.03.2017.
ИО Удружења геодетских и грађевинских школа, НС, 30.03.2017.
Актив директора, Шеста гимназија,план уписа, 31.03.2017.
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Стална сарадња са координатором практичне наставе, правном, административно–
финансијском службом, наставницима, стручним сарадницима, одељењским старешинама,
ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, разреда и тимова
Праћење стручне литературе и информација важних за образовање и васпитање и руковођење
установом
Свакодневно праћење финансијских токова
Стално ажурирање Доситеја, контакти са ГО Звездара и МПНТР
Достављање свих потребних података МНТР и ГСОДЗ
Ажурирање сајта школе
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април
Посета школи од стране помоћника министра А. Пајића и руководиоца сектора за средње
школе Д. Маринчића, тема оптимизација простора у бгд школама, 04.04.2017.
Припремање, сазивање и вођење 10. Седнице НВ, 06.04.2017.
Састанак са представницима Југоградње, тема сарадња, 06.04.2017.
Обилазак ГТШ, 06.04.2017.
Ванредни инспекцијски надзор – просв. инсп. Мирјана Нешић, 07.04.2017.
8. међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа, Нове тенденције у
образовању, Копаоник, 09.‐11.04.2017.
Састанак са помоћником министра А. Пајићем, тема оптимизација простора школа на
територији Београда, МПНТР, 12.04.2017.
Припремање, сазивање и вођење 11. Седнице НВ, 18.04.2017.
Посета Сајму грађевинарства, 19.04.2017.
Такмичење ученика трећег разреда ргм на такмичењу тог профила у свим школама Србије,
организатор Caterpillar, Сајам Грађевинарства, 19.04.2017.
Гимназијско образовање у региону и европске перспективе, конференција, ГО Звездара,
21.04.2017.
Учешће у припреми седнице шк. Одбора, 21.04.2017.
Актив директора, ГО Звездара, 21.04.2017.
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Посета ГТШ са сарадницима, разлог – пресељење, 26.04.2017.
Контакт са ЦСР Земун, М.П, 26.04.2017.
Учешће у припреми и раду седнице савета родитеља, 27.04.2017.
Ванредни инспекцијски надзор (провера две дипломе) – просв. инсп. Гордана Радосављевић,
28.04.2017.
Стална сарадња са координатором практичне наставе, правном, административно–
финансијском службом, наставницима, стручним сарадницима, одељењским старешинама,
ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, разреда и тимова
Праћење стручне литературе и информација важних за образовање и васпитање и руковођење
установом
Свакодневно праћење финансијских токова
Стално ажурирање Доситеја, контакти са ГО Звездара и МПНТР
Достављање свих потребних података МНТР и ГСОДЗ
Ажурирање сајта школе
мај
Тим за маркетинг, 04.05.2017.
Пословна и интеркултурална комуникација, континуирана едукација “Лидерство у образовању
– Партнерство и коминикација”, Филоз. Фак, 05.05.2017.
Републичко такмичење, Нови Сад 08. – 10.05.2017.
Припремање, сазивање и вођење 8. Седнице пед. колегијума, 11.05.2017.
Изјава за Блиц о мрежи школа, 11.05.2017.
Понашање у сукобу и алтернативни начини решавања сукоба, континуирана едукација
“Лидерство у образовању – Партнерство и коминикација”, Филоз. Фак, 12.05.2017.
Припремање, сазивање и вођење 12. Седнице НВ, 12.05.2017.
Угледни час “Obligation and permission in the present (grammar focus), наставница Ј. Бешић,
17.05.2017.
Додела диплома награђеним ученицима, 18.05.2017.
Матурско вече у ученичком дому „А. Дејовић“, 18.05.2017.
Ванредни инспекцијски надзор – просв. инсп. Гордана Радосављевић, 19.05.2017.
Јавни наступ, односи са јавншћу и заговарање, континуирана едукација “Лидерство у
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образовању – Партнерство и коминикација”, Филоз. Фак, 19.05.2017.
Угледни час – ликовна култура, 2‐4 наставница Н. Пашић, 26.05.2017.
Ванредни инспекцијски надзор – просв. инсп. Гордана Радосављевић, 26.05.2017.
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Стална сарадња са координатором практичне наставе, правном, административно–
финансијском службом, наставницима, стручним сарадницима, одељењским старешинама,
ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, разреда и тимова
Праћење стручне литературе и информација важних за образовање и васпитање и руковођење
установом
Свакодневно праћење финансијских токова
Стално ажурирање Доситеја, контакти са ГО Звездара и МПНТР
Достављање свих потребних података МНТР и ГСОДЗ
Ажурирање сајта школе
Израда web табеле за разредне и поправне испите за завршне разреде
јун
Комуникација и унапређење сарадње, континуирана едукација “Лидерство у образовању –
Партнерство и коминикација”, Филоз. фак, 02.06.2017.
Припремање, сазивање и вођење 13. седнице НВ, 02.06.2017.
Ванредни инспекцијски надзор – просв. инсп. Гордана Радосављевић, 02.06.2017.
Припрема и реализација Петог састанка са одељењским старешинама, Тема: Попуњавање
педагошке документације на крају шк. године (записници, мк, деловодници…), 02.06.2017.
Изјава за Информер о дефицитарним занимањима, 02.06.2017.
Реализација разредних (завршни и незавршни разреди), поправних (завршни разреди),
завршних и матурских испита 05. – 27.06.2017.
Учешће у припреми седнице шк. одбора, 06.06.2017.
Друга седница испитног одбора 4‐2, 15.06.2017.
Припремање, сазивање и вођење 14. Седнице НВ, 19.06.2017.
Састанак у МПНТР, тема предељење, 19.06.2017.
Подела сведочанстава и диплома за завршне разреде, 20.06.2017.
Учешће у припреми седнице шк. одбора, 20.06.2017.
Изјава за ТИМ радио, М. Прњавор, 21.06.2017.
Припремање, сазивање и вођење 15. седнице НВ, 23.06.2017.
Подела сведочанстава ученицима незавршних разреда, 28.06.2017.
Излет запослених, Б. Ковиљача, Дрина, 30.06.2017.
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Стална сарадња са координатором практичне наставе, правном, административно–
финансијском службом, наставницима, стручним сарадницима, одељењским старешинама,
ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, разреда и тимова
Праћење стручне литературе и информација важних за образовање и васпитање и руковођење
установом
Свакодневно праћење финансијских токова
Стално ажурирање Доситеја, контакти са ГО Звездара и МПНТР
Достављање свих потребних података МНТР и ГСОДЗ
Ажурирање сајта школе
Израда web табеле за разредне и поправне испите за незавршне разреде
Израда web табеле за успех ученика
јули
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 04.07.2017.
Реализација уписа редовних и ванредних ученика у први разред, пви круг 04. и 05. 07.2017.
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Реализација уписа редовних и ванредних ученика, други круг 07. 07.2017.
Припремање, сазивање и вођење 16. седнице НВ, 07.07.2017.
Реализација уписа редовних ученика у старије разреде, 04. И 05. 07.2017.
Припремање, сазивање и вођење 17. Седнице НВ, 07.07.2017.
Састанак Тима за самовредновање, 07.07.2017.
Припремање, сазивање и вођење 9. седнице пед. колегијума, 07.07.2017.
Састанак са директором ГТШ, 13.07.2017.
Изјава за Спутник о дефицитарним занимањима, 17.07.2017.
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Стална сарадња са координатором практичне наставе, правном, административно‐
финансијском службом, наставницима, стручним сарадницима, одељењским старешинама,
ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, разреда и тимова
Праћење стручне литературе и информација важних за образовање и васпитање и руковођење
установом
Свакодневно праћење финансијских токова
Стално ажурирање Доситеја, контакти са ГО Звездара и МПНТР
Достављање свих потребних података МНТР и ГСОДЗ
Ажурирање сајта школе
август
Израда систематизације за шк. 2017/18.
Попуњавање Доситеја
Достављање ШУ података о слободним местима, технолошким вишковима и непотпуним
нормама
Састанак са менаџером компаније ГФП (продаја грађевинске механизације за завршне радове),
Д. Шковраном, о сарадњи, 15.08.2017.
Припремање, сазивање и вођење 17. седнице НВ, 17.08.2017.
Пресељење школе на локацију Х. Станка 2
Састанак са представником компаније STRABAG, П. Обрадовићем, о сарадњи, 25.08.2017.
Припремање, сазивање и вођење 18. седнице НВ, 25.08.2017.
Актив директора ОШ и СШ ГО Звездара, 28.08.2017, ГО Звездара, тема технолошки вишкови
Израда извештаја о раду
Израда Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у шк. 2016/17. год.
Израда Плана рада школе за школску 2017/18. год.
Изјава за РТС, Јутарњи дневник, тема трећи уписни круг, 20.08.2017.
Ванредни инспекцијски надзор – просв. инсп. Нада Шкундрић, 24.08.2017.
Трећа седница испитног одбора 4‐2, 29.08.2017.
Припремање, сазивање и вођење 19. седнице НВ, 31.08.2017.
Заједнички родитељски састанак са родитељима ученика првог разреда, 31.08.2017.
Прегледање педагошке документације
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Стална сарадња са координатором практичне наставе, правном, административно‐
финансијском службом, наставницима, стручним сарадницима, одељењским старешинама,
ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, разреда и тимова
Праћење стручне литературе и информација важних за образовање и васпитање и руковођење
установом
Свакодневно праћење финансијских токова
Стално ажурирање Доситеја, контакти са ГО Звездара и МПНТР
Достављање свих потребних података МНТР и ГСОДЗ
Ажурирање сајта школе
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3. Извештај о раду организатора практичне наставе
У школској 2016/17. године радио сам према плану рада који је саставни део Годишњег
плана рада школе. У току школске године реализоване су следеће активности:
• Праћење дежурства ученика и наставника,
• Учешће у припреми седница Наставничког већа,
• Организација и обезбеђивање услова за реализацију практичне наставе упривреди,
израда уговора,
• Праћење реализације практичне наставе у школским радионицамаи обезбеђивање
амене по потреби,
• Организација практичне наставе у привреди,
• Сагледавање потреба за набавкоми набавка материјала и алата за школске
радионице,
• Учешће у сређивању школских радионица, текућем одржавању и конзервирању
машина,
• Сарадња са компанијама у граду и обилазак ученика на практичној настави,
• Организовање испита за ванрадне ученике и учешће у именовању комисија,
• Координација активности у вези анализе реализације Годишњег плана рада школе,
• Праћење реализације годишњег фонда часова редовне наставе,
• Учешће у реализацији пројеката у школи,
• Учешће у изради измена и допуна Школског програма Грађевинске школе,
• Учешће у раду стручних органа,
• Сарадња са друштвеном средином,
• Сарадња са домовима ученика.
Наставни планови и програми
• Планови, програми и теме за школску 2016/17. годину за сва занимања у школи
остварени са пуним фондом часова.
• Одсуство наставника је било занемарљиво и спорадично, обично ради болести. За
време одсуствовања наставника обезбеђене су адекватне замене.
• Сви ученици су пре почетка обављања практичне наставе били обучавани из области
заштите на раду после чега су морали успешно да положе тест пре обављања
практичне наставе на градилиштима.
• На годишњем нивоу се склапају уговори са компанијама, СТР, СЗГР и АД – у којима
ученици Грађевинске школе обављају праксу.
У школској 2016/2017. године ученици су обављали праксу у следећим компанијама
и СЗР:
• ЕНЕРГОПРОЈЕКТ АД – високоградња,
Београд
• ЈКП „БЕОГРАД‐ ПУТ“, Београд
• ЖГП ГП БЕОГРАД

• СТУДИО „М“, Београд
• СГР „ЈУГ“, Београд
• КОС ИНТЕЛ, Београд
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•
•
•
•

ГП „ЈАДРАН“, Београд
ЦОНИ ГИПС, Београд
ГР МИЛАНОВИЋ, Београд
ТИКУРИЛА, Београд

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СЗР “ЈУГ“, Београд
СЗР “МД 83“, Београд
ЦАРИЋ М КОЛОР
ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
ЕЛЕКТРО ВЕС
СИГУРНО ТОТАЛНО ОСИГУРАЊЕ
TГ MЦ Бојник
СЗР МАЕСТРАЛ
СЗР ТРАГ
ЕЛЕКТРА ГТИ ДОО
ИЗО ГРАДЊА
ЛУКАС ИНЖЕЊЕРИНГ
СЗР МБ КЕРАМИКA
HAUZMAJSTOR ДОО
ТРИМО ИНЖEЊЕРИНГ ДОО
СЗР ЋИРИЋ
ЈП ЕПС Kолубара
Ринол
ДСДМ ПРОЈЕКТОГРАДЊА
НЕБУЛА ДОО
TRIO LUX
МОЗАИК ИН
MAX DORS
СЗР СМ‐КОЛОР
ГЗ КЕРАМИКА ЉИГ
ONION RS DOO
LCS CONSULTING ДОО

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 ДЕЦЕМБАР, Београд
РАС МОНТ
ИНТЕРФОН БЕОГРАД
ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ

BETON COM
ALUMIX HOUSE D.O.O.
ДВОРСКА
МЕГА ГИПС
ГОРСАЛ
ГРАНИТ ИНЖЕЊЕРИНГ
СТЕФАН АРСИЋ пр,
СЗР СИЗИФ‐К
МЕНТ ДОО
STEMAX
МИЛЕНИЈУМ ТИМ
ПЗП ВАЉЕВО
STOBEX
ЛОЛА КОП
BEKAMENT
ДМ ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ЗОП ИНЖEЊЕРИНГ
СЗР СУНЧИЦА
НИС ИНЖИЊЕРИНГ ДОО
DAMPES DOO
ТРИ РЕСТ ДОО
ЂУРИЋ ЕНТЕРИЈЕР
ДОО УНИГРАДЊА
РЕСА ГРАДЊА
КЕРАМИКА ДМС
ЗЛАТИБОР ГРАДЊА
• ФАБРИКА БЕТОНА ГРАДИЈЕНТ

Извештај о запошљавању ученика, који су заввршили школу шк. 2016/17. год.
Р.б.

Презиме и име
Радовановић
Марко

Керамичар‐терацер‐пећар

Послодавац
СЗР Постављање зидних и
подних плочица

2.

Митровић Лазар

Керамичар‐терацер‐пећар

СЗР

3.

Лисица Дејан

Керамичар‐терацер‐пећар

СЗР

4.

Ракић Стефан

Керамичар‐терацер‐пећар

СЗР

5.

Кукуљац Мирза

6.

Исмалагић Адам

1.

Образовни профил

Руковалац грађевинском
механизацијом
Руковалац грађевинском
механизацијом

ЖГП ГП Београд
ЖГП ГП Београд
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дражић
Александар
Заковић
Миломир
Урошевић
Александар
Милошевић
Војислав
Ђукановић
Срђан
Недељковић
Марко

Руковалац грађевинском
механизацијом

Лола коп

Руковалац грађевинском
механизацијом

Новкол

Руковалац грађевинском
механизацијом

Новкол

Руковалац грађевинском
механизацијом

Новкол

Руковалац грађевинском
механизацијом

Новкол

Руковалац грађевинском
механизацијом

Новкол

13.

Димитрић Дејан

Руковалац грађевинском
механизацијом

АС Комерц стан

14.

Марковић
Драган

Руковалац грађевинском
механизацијом

ППЗ Ваљево

15.

Поповић Иван

Руковалац грађевинском
механизацијом

Миленијум Тим

16.

Мартиновић
Владимир

Руковалац грађевинском
механизацијом

Миленијум Тим

17.

Мићић Дејан

Руковалац грађевинском
механизацијом

Stobex Лозница

18.

Арсић Марко

Електроинсталатер

Рас монт

19.

Декић Ненад

Електроинсталатер

Рас монт

20.

Росић Адам

Електроинсталатер

Рас монт

4. Извештај о раду педагога
Рад педагога школе одвијао се према плану који је саставни део Годишњег плана рада
школе. Циљеви и задаципедагога прописани су Правилником опрограму свих облика
рада стручних сарадника(Службенигласник РС„Просветнигласник“, број 5/12).
ЦИЉ:
Допринос остваривању и унапређивању образовно– васпитног рада у установи
применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке, у складу
са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о
основама система образовања васпитања, као и посебним законима.
ЗАДАЦИ :
• Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање
образовно‐васпитног рада,
• Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
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• Пружање подршке наставницима на унапређивању и осавремењивању васпитно–
образовног рада,
• Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових
васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима
значајним за васпитање и образовање деце и ученика,
• Учествовање у праћењу и вредновању образовно–васпитног рада,
• Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним
организацијама од значаја за успешан рад установе,
• Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке
и праксе.
ОБЛАСТИ РАДА:
1. Планирање и програмирање образовно–васпитног рада
2. Праћење и вредновање образовно–васпитног рада
3. Рад са наставницима
4. Рад са ученицима
5. Рад са родитељима, односно старатељима
6. Рад са директором, стручним сарадницима
7. Рад у стручним органима и тимовима
8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
1. Планирање и програмирање образовно–васпитног рада
• Учествовала у изради појединих делова Годишњег плана рада Школе и Школског
развојног плана,
• Израдила глобални и оперативни план рада педагога,
• Сарађивала са наставницима у изради годишњих и месечних планова рада, каои
изради припрема за час,
• Израдиладелове Измене и допуна годишњег плана рада Грађевинске школе за
школску2016/2017. год,
• Учествовала у формирању одељења и распоређивању нових ученика,
• Учествовала у припремииндивидуалног образовног плана,
• Планирала организацију трибина и предавања у школи, као и систематских
лекарских прегледа ученика,
• Планирала посете часова,
• Планирала сарадњу са другим институцијама,
• Припремила план сопственог стручног усавршавања,
• Учествовала у изради пројекта: Сигурна и толерантна школа.
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2. Праћење и вредновање образовно‐васпитног рада
• Учествовала у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана радаГрађевинске
школе школске 2015/16. године (Извештај о раду педагога школе, Извештај Тима за
каријерно вођење и саветовање и Тима за самовредновање, Извештај о стручном
усавршавању наставника и директора школске 2015/16. године и Извештаја о
реализацији посебних програма.
• Пратила реализацију образовно‐васпитног рада посетом часова редовне наставе,
учешћем у раду Одељењских већа, прегледом књига евиденције
образовно‐васпитног рада (успех, редовност похађања наставе и понашање ученика
на класификационим периодима).
• Пратила и вредновала примену мера индивидуализације и индивидуалног
образовног плана.
• Учествовала у усклађивању програмских захтева са индивидуалним
карактеристикама ученика.
• Израдила за Наставничко веће и Савет родитеља Анализу успеха и понашања
ученика на класификационим периодима и с предлогом мера за побољшање.
• Пратила узроке школског неуспеха ученика и ефикасност предложених решењаза
побољшање успеха.
• Пратила поступке и ефекте оцењивања ученика.
• Учествовала у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао
наставника
• Учествовала у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада
школе.
3. Сарадња са наставницима
• Пружала подршку наставницима у планирању, и реализацији образовно – васпитног
рада, а нарочито у области прилагођавања рада образовно – васпитним потребама
ученика, као и у вредновању постигнућа ученика, уједначавању критеријума
оцењивања и правдањаизостанака.
• Пружала помоћ наствницима на унапређивању квалитета образовно – васпитног
рада, односно наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених
метода и облика рада.
• Иницирала и пружала помоћ у коришћењу различитих метода, техника и
инструмената оцењивања.
• Помагала у остваривању задатака професионалне оријентације и каријерног
саветовања.
• Помагала у планирању активности у циљу јачања социјалних односа међу
ученицима.
• Пружала подршку у мотивисању ученика за учење.
• Пружала подршку у спровођењу индивидуализације, и реализације рада по ИОП‐у.
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• Помагала у раду са ученицима код којих је утврђен психолошкиузрок неуспеха у
достизању постављених захтева, као и појава неадаптивнихоблика понашања и
предлагала мера за њихово превазилажење.
• Посећивала и анализирала часове редовне наставе и других облика образовно –
васпитног рада и, по потреби, предлагала корекције.
• Усмеравала наставнике у креирању плана стручног усавршавања и професионалног
развоја.
• Организовала семинар за наставнике: Квалитна настава I – социјални аспекти
успешног понашања, кат. бр. 397.
• Припремила теме: Планирање наставе, Исходи и Типови неуспешних ученика.
Сарадња са одељенским старешинама
• Пружала помоћ при вођењу одељења и решавању конкретних проблема(рад са
ученицима који се образуј по ИОП/у, дисциплина, изостајање са наставе, конфликти
међу ученицима, болести зависности, агресивност, социјални проблеми ученика,
нефункционалне породице, проблеми адаптације на школску и домску средину).
• Размењивала информација са одељењским старешинама првог разреда о општем
утиску о одељењу које воде и проблемима са којима се сусрећу.
• Упознала одељењске старешине и одељењска већа са карактеристикама појединих
ученика.
• Сарађивала у циљу идентификовања ученика којима је потребна додатна подршка у
учењу и при остваривању појачаног васпитног рада са ученицима.
• Упознала нове одељењске старешине са врстама и нивоима насиља и
активностимакоје одељењски старешина и запослени предузимају у ситуацијама
насиља, са освртом на Посебни протокол за заштиту деце од насиља у образовно –
васпитним установама.
• Сарађивала на смањењу изостанака ученика са наставе кроз разговоре са
ученицима и родитељима ученика.
• Пружала помоћ у остваривању свих форми сарадње са породицом.
• Присуствовала часовима одељењске заједнице и сарађивала у реализацији
појединих садржаја.
• У сарадњи са директором школе реализовала састанке са одељењским
старешинама на којима су разматрана питања безбедности ученика, правила
понашања, правдање изостанака, вођење педагошке документације, о
дисциплинским поступцима у циљу унапређења вођења одељењске заједнице.
• Припремила и поделила материјал за први родитељски састанак Тезе за први
родитељски састанак и упутила одељењске старешине на коришћење приручника
Водич за одељењске старешине.
Сарадњаса новим наставницима:
• Саветодавно–инструктивно сарађивала са наставницима циљу увођења у посао кроз
разговоре и посете часова, (упознавала наставнике са карактеристикама школе;
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•
•
•
•

наставним планом и програмом; глобалним и месечним планирањем;
припремањем за рад и оцењивањем; одликама адолесцентног узраста и ученика
наше школе; начином сарадње са родитељима и ученичким домовима; упућивала
на стручну литературу).
Уводила наставнике приправнике у послове одељењског старешине.
Присуствовала и анализирала
часове наставникаприправника – провера
испуњености услова за полагање испита за лиценцу.
Посетила и анализирала часове наставника на замени.
Сарађивала са менторима наставника – приправника.

4. Рад са ученицима
Највише времена је посвећено раду са ученицима. Саветодавни рад са ученицима
одвијао по потреби самих ученика и њихових родитеља, на иницијативу наставника,
одељењских старешина, директора или на моју иницијативу.
 Учествовала у организацији пријема ученика, информисала ученике о раду педагога,
пратила адаптацију ученика на школску и домску средину и помагала у
превазилажењу тешкоћа при адаптацији.
 Упознала ученике првог разреда са методама и техникама успешног учења, каои
ученике који су имали ниска школска постигнућа.
 Учествовала у тимском идентификовању деце којој је потребна подршка у процесу
васпитања и образовања и осмишљавању и праћењу реализације
индивидуализованог приступа у раду са децом.
 Саветодавно‐инструктивно радила са ученицима који су имали тешкоће у
учењу,развојне, емоционалне и социјалне тешкоће.
 Припремила Водич за учење за ученике који су понављали разред, имали више
недовољних оцена или су показивали тешкоће у савладавању наставних садржаја
 Бавила се вршњачким проблемима; насиљем (вербално, емоционално и физичко
злостављање и занемаривање); проблемима зависности (одвикавање, алкохолизам
и психоактивне супстанце и зависност у породици); породичним проблемима (однос
родитељ – дете, губитак у породици, родитељи зависници, неповољни породични
услови, родитељи у сукобу, родитељи затвореници, живот у дому ученика);
психосоцијалним темама (досада, физички изглед, усамљеност, идентитет и смисао
живота, недостатаксамопоуздања), школским проблемима (проблеми у односу са
наставницима, проблеми учењем, тешко и споро прилагођавање, нарочито са
ученицима I разреда, већи број недовољних оцена, страх и стид при одговарању).
 Саветодавно радила са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, који
су мењали смер, школу или статус из редовног у ванредног ученика.
 Пратила напредовање ученика (неоцењени и недовољни) и појачано радила са
њима, као и ученика за које је организован индивидуализовани рад и рад по ИОП‐у.
 Учествовала у изради педагошког профила и индивидуалног образовног плана.
 Пружала подршку ученицима из осетљивих друштвених група.
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• Радила на професионалном информисању и саветовању ученика и
каријерномвођењу. Реализовала радионице са ученицима завршних разреда: Какав
сам ја? – самопроцена интересовања и вредносних ставова и Карактеристике доброг
– лошег мајстора. Организовала, у сарадњи са одељењским старешинама и
директором, представљање факултета и радионицу за ученике завршних разреда о
наставку школовања и целоживотном образовању у сарадњи са Националном
службом за запошљавање; мотивисала ученике да учествују у радионицама Start up
караван у Привредној комори на којима су се упознали са корацима у оснивању
предузећа и предузетничким пословима.
• Учествовала у појачаном васпитном раду са ученицима који су кршили правила
понашања, који су својим понашањем угрожавали друге или су неоправдано
изостајали са наставе.
• Популарисала здраве стилове живота, кроз саветодавни рад са одељењима, групама
или кроз индивидуални разговор са ученицима.
• Радила на унапређењу социјалних вештина ученика (конструктивно решавање
проблема, ненасилна комуникација, толеранција и уважавање различитости).
• У сарадњи са наставницима, нарочито одељенским старешинама, родитељима
васпитачима и школским полицајцем радила на превенцији и сузбијању ризичног
понашања ученика. Организовала интерактивна предавање за ученике првог
разреда на тему „Малолетничка деликвенција и кривична дела“ са акцентом на
електронском насиљу, као и предавање за ученике првог и другог разреда
„Превенција злоупотребе псиохактивних супстанци“ и „Навијачи и навијачке групе“;
Пратила ученике који су учествовали на трибини „Безбедност деце на интеренту“
коју су реализовали представници Одељења за високотехнолошки криминал.
• Пружала подршку ученичком активизму и партиципацији у школском животу кроз
сарадњу са Вршњачким тимом који је реализовао предавање на тему „Насиље у
школи и породици“ у одељењима првог разреда.
• Радила на смањењу осипања ученика.
• Организовала систематски преглед ученика у сарадњи са директором.
5. Сарадња са родитељима
• Размењивала информације са родитељима или старатељима које су од значајаза
упознавање ученика и праћење њиховог развоја.
• Обављала саветодавни, индивидуални и групни рад, са родитељима,старатељима и
васпитачима ученика који су имали развојне проблеме, тешкоће у учењу и
понашању и адаптацији.
• Саветодавно – инструктивно радила са родитељима чија деца су вршилаповреду
правила понашања у школи и којима је одређен појачан васпитни рад,као и против
којих је вођен васпитно‐дисциплинслки поступак.
• Сарађивала са родитељима у циљу пружања подршке учницима који се школују по
индивидуалном образовном плану.
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• Организовала и активно учествовала на седницама Савета родитеља;
водилазаписнике седница.
• Информативно разговарала са родитељима осмог разреда око уписа у први разред.
6. Сарадња са директором
• Сарађивала на пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности, економичности и
флексибилности образовно – васпитног рада установе.
• Сарађивала по питању приговора и жалби ученика и њихових родитеља.
• Сарађивала на планирању и организацији стручног усавршавања за наставника.
• Учествовала у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао
наставника.
7. Рад у стручним органима и тимовима
• Учествовала у раду Наставничког већа, одељенских већа и Педагошкогколегијума.
• Радила у Тиму за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања,Тиму за
развојно планирање, Тиму за каријерно вођење и саветовање и Тиму за
самовредновање (координатор Тима) и сарађивала са осталим тимовима у школи.
8.Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицомлокалне самоуправе
Остварила сарадњу са:
• образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим установама
које доприносе остваривању циљева и задатака васпитно – образовног, односно
образовно – васпитног рада установе,
• васпитачима и стручним сарадницима који раде у домовима ученика у које су
смештени наши ученици,
• педагозима и психолозима који раде у другим установама, институцијама,
организацијама,
• Националном службом за запошљавање и Педагошким друштвом.
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Водила евиденцију: о свом раду на дневном, месечном нивоу, о посети часова,
насиљуи злостављању у школи и успеху ученика на класифиакционим
периодима.Прикупљала материјале који садрже личне податке о ученицима.
Стручно усавршавање се одвијало кроз праћење стручне литературе, информација
одзначаја за образовање и васпитање. Учествовала на састанцима Републичке секције
стручних сарадника, похађала акредитовани семинар (Професионални развој стручних
сарадника у школама и домовима ученика (кат. бр. 124) и неакредитоване семинаре
(Унапређење квалитета активности каријерног вођења у средњим школама: ефикасно
планирање рада школског Тима за КВ и С у организацији Фондације Темпус и
Euroguidance центра), учествовала на националној конференцији Вредновање у
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васпитно‐образовном процесу и на међународној конференцији Нове технологије у
образовању (BritishCouncil), трибинама (Безбедност деце на интернету у VI београдској
гимназији и Дуално образовање из угла привреде – Центар за дуално образовање у
Привредној комори) и на панел дискусији (Неједнакости у образовању); размењивала
искуства и сарађивала са педагозима и стручним сарадницима других институција.

5. Извештај о раду библиотекара
Рад стручног сарадника библиотекара школе одвијао се према плану који је саставни
део Плана и програма рада школе. Циљеви и задаци стручног сарадника библиотекара
школе прописани су Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника
(Службени гласник РС„Просветни гласник“, број 5/12).
Чланом 2. Поменутог Правилника прописано је да стручни сарадник библиотекар
учествује у пословима:
• Планирање и програмирања образовно‐васпитнограда, односно васпитно‐
образовног рада,
• Праћење и вредновање образовно‐васпитнограда, односно васпитно‐образовног
рада,
• Рад са васпитачима, односно са наставницима,
• Рад са родитељима, односно старатељима,
• Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем
детета, односно ученика,
• Рада у стручним органима и тимовима,
• Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе,
• Вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање.
Циљеви и задаци, као и области предвиђени за школског библиотекара јесу:
Циљ школског библиотекара је да, својим стручним ангажовањем, доприноси
остваривању и унапређивању образовно‐васпитног рада у средњим и основним
школама, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима.
Задатак школског библиотекара је да, реализовањем послова из области образовања и
васпитања, као и библиотечко‐информацијских из домена културних активности
школске библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што
учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и
праћења рада школе, односно целокупно образовног процеса, као и члан школских
тимова.
Области рада предвиђени за школског библиотекара су:
1. Планирање и програмирање образовно‐васпитног рада,
2. Праћење и вредновање образовно‐васпитног рада,
3. Рад са наставницима,
4. Рад са ученицима,
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5. Рад са родитељима, односно старатељима,
6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем
ученика,
7. Рад у стручним органима и тимовима,
8. Сарадња са надлежним устрановама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе,
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање.
Планирање и програмирање образовно васпитног рада
За школску 2016/2017 годину благовремено је израђен Годишњи план рада као и
месечни планови рада.
Обављено је планирање ради набавке литературе за ученике, наставнике и стручне
сараднике које је остварено са члановима стручних већа за област предмета.За потребе
и интересовања ученика, обављено је путем разговора, консултација чланова
библиотечке секције.
Испланиран је рад о задужењима ученика, начин уређивања библиотечког простора,
коришћења библиотеке запотребе наставе и школских активности и осталих задужења.
Испланиран је термин предвиђен за рад са библиотечком секцијом и упознавање
ученика са активностима рада у секцији.
Све активности у вези планирања и програмирања извршила сам благовремено.
Реализовала сам испланиране садржаје предвиђене за рад са Библиотечком секцијом
Праћење и вредновање образовно‐васпитног рада
Редовно сам вршила инвентарисање и сигнирање књига у књигу инвентара и базу
„Библиотека“. Обавила сам клaсификацију књига по УДК систему. Редовно праћење
потреба набавке уџбеника и наставних средстава.
Област рада Рад са наставницима
Наставници, чланови стручних већа за област предмета, благовремено су информисани
о фонду предвиђеном за наставнике и уџбеницима у библиотеци. Сарадња са
наставницима на промоцији читања ради задовољства и кроз све облике образовно –
васпитног рада, остварена је у разговору са наставницима који су били заинтересовани
и који су повремено долазили у библиотеку школе у циљу слободног избора
литературе или због образовно – васпитног рада.
Наставницима, посебно наставницима српског језика и књижевности, предочено је о
могућностима коришћења библиотеке за реализацију часа.
Остварена је сарадња са наставницима који су били ангажовани у организовању и
реализацији прославе Дана школе,Светог Саве и др. Сарадња са осталим члановима
већа кретала се у правцу набавке потребне литературе за наставу и ваннаставне
активности,техничке поршке и др.
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Област рада Рад са ученицима
Рад са ученицима, у току школске године,одвијао се у правцу коришћења
фонда,одабира нових наслова,помоћи око израде семинарских радова,матурских и
завршних радова.Пружена је помоћ у вршњачкој едукацији борба против насиља и
злостављања. Заједно са ученицима Лечић Николином,Ћулафић Живаном одржана су
предавања ученицима првих разреда.Пружена је подршака ученицима I/1 везано за
предмет Техничко цртање,тако што је коришћен простор библиотеке за вежбање и
цртање.Заједно са ученицима реализовали акцију хуманитарног карактера,намењену
деци са Косова и Метохије“Знањем до победе“где је прикупљено 105 књига.
Област рада Рад са родитељима, односно старатељима
Срадња са родитељима односно старатељима одвијала се у правцу давања
информација око набавке уџбеника,литературе идр.
Област рада Рад са директором и стручним сарадницима
Сарадња са директором школе одвијала се превасходно на радним састанцима у
оквиру педагошког колегијума. На истим, директора сам редовно обавештавала о
планираним и реализованим активностима. По одлуци директора школе учествовала
на неколико дисциплинских поступака као члан комисије. Реализована је посета Сајму
књига где је по врло повољним условима купљено 34 књига.
Сарадња са педагогом школе на реализацији закључака са састанака Тима за развојно
планирање и Тима за каријерно вођење и саветовање ученика.
Област рада Рад у стручним органима и тимовима
Као члан Тима за развојно планирање, активно сам учествовала и реализовала све
постављене задатке. Све активности наведене су у извештају Тима за развојно
планирање и каријерно вођење.Учествовала сам у раду Педагошког колегијума.Тим за
за заштиту од насиља,злостављања и занемаривања састајао се 30.09.2016, 31.10.2016,
03.11.2016,27.02.2017. год.Тим је организовао и вршњачку едукацију у борби против
насиља.
Област рада Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
Као члан Друштва библиотекара Србије редовно сам се информисала о свим
актуелностима. Организовала и активно учествовала на састанцима Актива
библиотекара средњих школа на Звездари. Најчешће теме нашег рада су били
проблеми око новог правилника о вредновању радних места, па самим тим и о
положају школских библиотекара, начин остваривања плана и програма, набавка
литературе, начин остваривања стручног усавршавања и израда Потфолија. Остварена
је сарадња са Градском библиотеком ради стручног информисања. Присуствовала
сајмовима
образовања:06.04.2017
просторије
Више
Пословне
школе
Звездара,11.04.2017. и12.04.2017. на Београдском сајму.
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Област рада Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Константно сам водила документацију и евиденцију коришћења литературе по
Стручним већима за област предмета и водила месечну документацију. Пратила и
евидентирала коришћење литературе у школској библиотеци, посебно за ученике.
Водила документацију о раду школске библотеке, књигу инвентара и базу
„Библиотека“.Стручно се усавршавала одслушала следеће семинаре:Комуникација и
спорт у превенцији насилничког понашања 12.11.2016. год.(8 бодова),Квалитетна
настава I–Социјални аспекти успешног подучавања и учења у периоду 17.02.2017. –
17.03.2017. год.(24 бода).

6. Извештај о раду педагошког колегијума
Током школске 2016/17. године одржаноје девет седница Педагошког колегијума.
Састанцима је председавала директор Драгана Радовановић, а у раду су учествовали
руководиоци разреда: Јелена Савовић – први разред, Сунчица Кушић – други разред,
Бојана Ђорђевић – трећи и четврти разред, Горан Учур – координатор практичне
наставе, Душанка Недељковић – педагог, Весна Ђурашиновић – библиотекар, Данка
Нешовић – руководилац стручног већа језика и уметности, Тања Момчиловић –
руководилац стручног природних наука и информатике, Биљана Милосављевић –
руководилац стручног већа стручних предмета грађевинске струке, Мирјана Влашић
Николић, накнадно Зорка Јовичевић – руководилац стручног већа стручних предмета
електро струке, Војин Булатовић – руководилац стручног већа наставника практичне
наставе, Бобан Спасојевић – руководилац стручног већа друштвених наука и физичког
васпитања.
Педагошки колегијум је расправљао и одлучивао о питањима из својих надлежности,
прописаних Статутом Грађевинске шкколе.
1. Послови везани за организацију
• Чланови Педагошког колегијума расправили су и усвојили План рада Педагошког
колегијума за школску 2016/2017. годину.
• Директор школе Драгана Радовановић известила је чланове Педагошког колегијума
да ће улазно тестирање за другу годину из Српског језика и књижевности и
Математике бити обављено 16, односно 23.09.2016. године.
• Чланови Педагошког колегијума усвојили су план писмених задатака за школску
2016/2017. годину.
• Чланови Педагошког колегијума расправили су и усвојили Извештај о раду
Педагошког колегијума за школску 2016/2017. годину.
2. Квалитет образовно – васпитног рада
• Педагог школе Душанка Недељковић поднела је извештај Tима за самовредновање
који су чланови колегијума расправили и усвојили.
• Колегијум је упознат са предлозима ментора за наставнике приправнике.
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• Чланови Педагошког колегијума разматрали су извештаје о постигнућима ученика
кроз класификационе периоде.
• Разматрани су извештаји председника стручних већа, о реализацији Годишњег
плана рада школе.
• Закључак је да се Годишњи план реализује у складу са планираним.
• Констативано је да се допунска настава се реализује по плану, али и да се ученици
на допунску не одазивају редовно.
• Разматрано је стручно усавршавање наставника у установи и ван ње.
• Колегијум је разматрао израду исхода за наставне предмете старих образовних
профила. Констатовано је да се исходи по наставним темама за сваки предмет треба
написати до 20.02.2017. године. Закључено је да се уз исходе напишу критеријуми
оцењивања, а на крају глобалног плана за сваки предмет потребно је да пише
корелација са другим предметима.
• Разматрани су извештаји Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања.
• У складу са налогом МПНТР, чланови Педагошког колегијума информисани су о
линку на коме се могу упознати са садржином Сексуалног образовног пакета. Исти
линк је прослеђен и предметним наставницима. Предметни наставници чије
предмете дотиче Сексуални образовни пакет треба да инкорпорирају наставне
јединице из Сексуалног пакета у своје планове рада и да их обрађују у оквиру својих
наставних јединица. МПНТР је касније одустало од инкорпорације ових садржаја.
• На девеој сeдници, чланови Педагошког колегијума су разматрали проблем
уједначавања критеријум оцењивања. Донета је јединствена одлука о том питању.
Утврђена је јединствена скала за оцењивање за све предмете, када се оцењивање
врши кроз писмену проверу знања, осим есејских задатака из српског језика и
књижевности и страног језика,
Бодови (изражено у %)
оцена
0‐29
Недовољан (1)
30‐49
Довољан (2)
50‐69
Добар (3)
70‐85
Врло добар (4)
86‐100
Одличан (5)
Наставник може табелу кориговати наниже, осим за оцену довољан (2).Скала ће се
примењивати од школске 2017/18.године и са њом ће бити упознати ученици на
почетку школске 2017/18. године.
• Констатовано је да је повећан број ученика који „калкулишу“ са оценама, због
одредбе Правилника о оцењивању да се рачунају све оцене у рубрици у оба
полугодишта. Утврђено је да је велики број ученика, који су били задовољни
оценама у рубрикама, предавали празне писмене задатке. Због тога је одлучено да
се писмени задаци понове у складу са Правилником о оцењивању (у случају да је
више од 50% недовољних оцена), али само једном.

Извештај о реализацији годишњег Плана рада Грађевинске школе за школску 2016/17. годину| 44

Грађевинска школа, Београд

3. ИОП
Донета је одлука да се за ученика З. Р. уведе ИОП за следеће предмете: српски језик,
енглески језик, историју, физику, хемију, математику, а накнадно и за нацртну
геометрију и техничко цртање. Разматрано је и вредновање ИОП – а за истог ученика.
4.
•
•
•

Сарадња са социјалним партнерима
Разматрана је сарадња са привредом. Констатовано је да се се обавља по плану.
Ученици су ишли на праксу у складу са уговорима.
У складу са уговорима, ученици су били распоређени и на блок наставу. О
организацији извођења блок наставе, чланове колегијума је известио Горан Учур.
• Бојин Булатовић је известио чланове Педагошког колегијума да је ЦХР из Јагодине
заинтересован да прати рад школе и да нам пруже помоћ.
• Oбезбеђено је 138 стипендија за наредну школску годину.
• Школа је у претходној школској години имала коректну сарадњу са Домовима
средњих школа Београда у којима су смештени наши ученици.
5. Остале активности
• Подржана је акција прикупљања књига за децу са Косова и Метохије.
• Директор Драгана Радовановић известила је чланове Колегијума о терминима и
плану медијског представљања Грађевинске школе.
• Директор школе Драгана Радовановић информисала је чланове колегијума о
активностима на промоцији школе. Наставници су обишли делове Србије из којих
традиционално долазе ученици у нашу школу.
• Закључено је да је школа ове године била заступљена у медијима више него
претходних година и да је извршена позитивна промоција примера добре праксе
наше школе.
• РТС и Студио Б су медијски испратили школско такмичење.
• Школа је била присутна на сајмовима образовања у граду.
• Наставници су, у складу са распоредом обишли градске школе.

7. Извештај о раду Наставничког већа
У школској 2016/2017. години одржано је укупно 19 седница Наставничког већа.
Наставничко веће је на седницама:
• разматрало предлог Плана рада школе за школску 2016/17. годину,
• разматрало предлог Извештаја о раду школе у школској 2015/16. години,
• усвојило распоред свих облика васпитно – образовног рада школску 2016/17.
годину,
• усвојило распоред писмених задатака за школску 2016/17. годину,
• усвојило теме завршни и матурски испит школске 2016/17. године,
• упознато са Правилником о оцењивању,
• упознато са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање,
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

упознато са Правилником о обавезама запослених,
упознато са обавезама дежурних наставника у школи,
упознато са обавезом вођења евиденције у педагошкој свесци,
разматрало и анализирало извештаје о постигнућима ученика на крају првог и
трећег класификационог периода и давало предлоге за побољшање квалитета
наставе и подизања нивоа постигнућа ученика, разматрало и анализирало извештаје
о резултатима успеха ученика на крају првог и другог полугодишта и давало
предлоге за побољшање квалитета наставе и подизања нивоа постигнућа ученика,
разматрало реализацију допунске и додатне наставе
разматрало предлог допуне Извештаја о реализацији годишњег Плана рада за
школску 2015/16. годину
разматрало предлог допуне Годишњег плана рада ГШ за школску 2016/17. годину
разматрало предлог допуна Школског програма период од школске 2015/16. до
школске 2019/20. године.
разматрало Извештај о раду директора школе за школску 2015/16. годину и
Извештај о раду директора школе за прво полугодиште школске 2016/2017. године,
доносило одлуке о похвалама и наградама ученика,
изабрало ученика генерације,
разматрало и доносило одлуке о васпитно – дисциплинским мерама из своје
надлежности,
упознало се са резултатима полагања свих испита који се организују у школи,
упознавало се са садржином записника о инспекцијском надзору,
упознало се са извештајем са републичког такмичења грађевинских и геодетских
школа и резултатом наших ученика,
упознало се са упутством МПНТР у вези са пријемом миграната у школу,
обрађене су теме Планирање наставе и Квалитетна настава,
усвојило Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања,
упознато са сарадњом школе са грађевинским компанијама,
упознато са процедуром код евентуалних приговора ученика на рад запослених,
упознато са карактеристикама ИОП‐а,
упознато са планом МПНТР о оптимизацији простора и мрежи школа,
упознато са планом уписа за школску 2017/18. годину,
упознато са резултатима уписа ученика у први разред шк. 2017/18. године.
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8. Извештај о раду Савета родитеља
Савет родитеља је обављао послове из свог делокруга. У току ове школске године
састајао се четири пута.
I седница је одржана 13.09.2016. године са почетком у 18 часова са следећим
дневним редом:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Конституисање Савета родитеља за школске 2016/17. године и избор
председника, заменика председника и записничара
3. Избор представника Савета родитеља за чланове школских тимова
4. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за школску
2015//16. годину
5. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2016/17. годину
6. Информације о упису ученика у почетку школске 2016/17. године
7. Осигурање ученика
8. Безбедност ученика
9. Извештај о трошењу новца са рачуна „Родитељска средства“ у току школске
2015/16. године
10. Разно
На овој седници за председника Савета родитеља изабран је Томић Драган , за
заменика Чалић Богданка, за записничара Душанка Недељковић, за члана Савета
родитеља Градске општине Звездара изабрани су Милошевић Продановић Тања и
Стевановић Далибор, за члана Тима за самовредновање Јовић Далибор, за члана Тима
за школско развојно планирање Војиновић Јелена, а за члана Тима за заштиту ученика
од насиља злостављања и занемаривања Вранић Драгослав.
II седница је одржана 27.12.2016.године са почетком у 18 часова са следећим
дневним редом:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Постигнућа ученика у првом класификационом периоду
3. Разматрање предлога допуне Извештаја о реализацији Годишњег плана рада
школе за школску 2015/26.годину
4. Разматрање предлога измена и допуна Школског програма Грађевинске школе
5. Разматрање Измена и допуна Плана рада Грађевинске школе за 2016/17. годину
6. Реализација допунске и додатне наставе
7. Разно
На овој седници је за члана Савета родитеља Градске општине Звездара изабрана
Татјана Бенак уместо Милошевић Продановић Тањe чије се дете исписало из школе.
III седница је одржана 2.3.2017.године са почетком у 18 часова са следећим дневним
редом:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Анализа успеха, изостанака и понашања ученика на крају првог полугодишта
школске 2016/17. године
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3. Извештај о раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
4. Извештај о раду Ученичког парламента
5. Информације и текућа путања
6. Разно
IV седница је одржана 27.4.2017.године са почетком у 18 часова са следећим
дневним редом:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Анализа успеха, изостанака и понашања ученика на крају трећег
класификационог периода школске 2016/17. године
3. Одлука о спровођењу поступка за избор члана Школског одбора из реда
родитеља тајним изјашњавањем
4. Избор родитеља тајним изјашњавањем који ће бити предложен Скупштини
града за именовање у Школски одбор
5. Предлог изборних предмета за школску 2017/18. годину
6. Организација матурске вечери
7. Родитељска средства
8. Разно
Спроведен је поступак за избор новог члана Школског одбора из реда родитеља.
Формирана је комисије у следећем саставу:
1. Радаковић Зорица, представник одељења III/1
2. Младеновић Вања, представник одељења III/2
3. Антић Анита, представник одељења I/5
Предложена су два кандидата:
1. Бенак Татјана
2. Бонић Александра
Спроведен је поступак тајног гласања. Изборна комисија је утврдила следеће:
 Одштампано је и оверено 15 листића. Један листић је залепљен на гласачку кутију.
 Од 23 члaна Савета родитеља није гласало 9 чланова.
 Гласало је 14 чланова Савета родитеља.
Пребројавањем гласова изборна комисија је констатовала да су кандидати добили
следећи број гласова:
1. Бенак Татјана 13 гласова
2. Бонић Александра 1 глас
Није било примедби на поступак и регуларност гласања.
Комисија је констатовала да је за члана Школског одбора Грађевинске школе, тајним
изјашњавањем, изабрана Бенак Татјана, представник одељења I/1.
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9. Извештај о раду Ученичког парламента
Први конститутивни састанак одржан је у септембру 2016.године. Оформљен је
Ученички парламент, изабрано руководство и усвојен оквирни план рада за школску
2016/17.годину. За председника је изабран Јовичић Дејан, ученик II/3, a за заменика
Милутиновић Кристина, ученица II/1.
Том приликом су чланови упознати са радом Парламента и обавезама ученика у
Парламенту, са Пословником о раду Ученичког парламента, Општим и Посебним
протоколом о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно
васпитним установама, улогом и активностима Тима за заштиту ученика однасиља,
злостављања и занемаривања. Разматран је Годишињи план рада школе.
У раду парламента учествовало је 46 ученика (по два представника из сваког
одељења).Правила заседања и рад су организовани у складу са потребама
ученика.Седнице су биле отворене за све заинтересоване.
Дискутовало се на различите теме везане за школу и школски живот.Излиставани су
проблеми са којима су се ученици сусретали и радило се на њиховом превазилажењу
давањем конструктивних предлога.Разматран је однос ученик – наставник и стручни
сарaдници и предлагане су идеје за њихово унапређење.Давани су предлози и
мишљења о секцијама и ваннаставним активностима.Разговарало се о прослави
матуре и одласку на екскурзију.Чланови су спровели анкету у својим одељењима и
закључили да већина ученика жели да иде на екскурзију, али мали број може да сноси
трошкове.Предлагане су идеје за уређење школског простора, које нису реализоване,
делом због техничких разлога, делом због сазнања да се школа сели из постојеће
зграде.Разматран је Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности
ученика.Ученици су организовали хуманитарну акцију помоћи деци из Свратишта у
Крфској. Том приликом скупљена је половна и нова гардероба за децу.
Ученици су информисани о разним културним манифестацијама у граду у којима су
могли да узму учешће и на тај начин прошире и обогате знања и развију вештине
(радионице, трибине, предавања, сајмови).

10. Извештај о раду стручних већа
10.1 Извештај о раду стручног већа грађевинске групе
предмета
Нацртна геометрија, техничко цртање, техничко цртање са читањем планова, нацртна
геометрија и техничко цртање, основе грађевинарства, грађевинске конструкције,
грађевински материјали, статика, статика и отпорност материјала, култура становања,
организација грађења, пројектна документација, читање пројеката, кућне инсталације,
управљање одржавањем објекatа, предузетништво, oдрживи развој у грађевинарству,
технологија рада (за извођаче завршних и инсталатерских радова, керамичаре
декоратере, зидаре, тесаре, армираче, хидрограђевинаре, монтере суве градње),
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бетон,геомеханичка испитивања, основе нискоградње, испитивање грађевинских
материјала, испитивање бетона, асфалтне мешавине.
Стручно веће је одржало 10 састанака током школске 2016/17.године, како је и
планирано.
Веће је радило у саставу: Оливера Карановић, Милош Петровић, Блаженка Ђумић,
Радмила Митић, Игорка Јорданов, Милан Младеновић, Андрија Ракочевић, Маја
Главаш‐Трбић, Невена Џодић, Сунчица Кушић, Биљана Милосављевић, Предраг
Ковачевић.
Седнице Стручног већа водила је Биљана Милосављевић,председник.
Током школске 2016/17.године, у оквиру рада Већа, реализовани су следећи садржаји:
• предложени су и усвојени годишњи месечни планови рада за 2016/17. год. у чему су
сарађивали сви чланови већа,
• испланирана је и извршена подела часова по предметима и наставницима,
• извршен је избор уџбеника,
• наведен је потребан прибор,
• одређен је распоред писаних провера‐ писмених задатака, писмених вежби, тестова
и графичких вежби, при чему се водило рачуна о терминима,
• урађени су иницијални тестови у одељ. I/1; I/3; I/4; I/6; II/4; II/6 (наставник М.Главаш‐
Трбић);
• дефинисани су захтеви у погледу знања за одређену оцену, усаглашени критеријуми
оцењивања и извођења завршне оцене (мин. ТРИ оцене у полугодишту, оцене су
равноправне, с тим да код неких предмета има и већи број оцена),
• постигнути су договори око захтева у изради припрема за часове,
• остварена је корелација међу предметима, како међусобно, тако и са осталим уже
стручним предметима, као и са практичном наставом, математиком, физиком и
физиком у зградарству,
• наставни програми су реализовани, при чему се водило рачуна да се важне и теже
прихватљиве теме и садржаји нагласе и понове како у редовној, тако и на допунској
настави,
• урађени су исходи за све стручне предмете нашег већа,
• поред класичних наставних средстава (креда, табла, прибор за цртање), коришћенје
лап‐топ са пројектором, као и лабораторијски прибор у школској лабораторији
(каб.17 у Х.Станковој),
• анализиран је успех ученика на крају сваког класификационог периода; ученици су
постизали слабије резултате на првом и трећем класификационом периоду, а бољи
успех су остварили на крају првог и другог полугодишта,
• предложене су и усвојене мере за повећање мотивисаности и активности ученика,
као и за редовније долажење на наставу и учење,
• одржани су часови допунске, додатне и припремне наставе, ареализована је и
међусобна посета часовима (назначено у књизи евиденције),
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• одржани су угледни часови као што је приказано у следећој табели:
Наставник
Јoрданов Игорка
Милосављевић Биљана
Главаш‐Трбић Маја
Карановић Оливера
Ракочевић Андрија
Петровић Милош
Кушић Сунчица
Младеновић Милош
Ђумић Блаженка
Џодић Невена

предмет
Геомеханичка испитивања
Бетон
Техничко цртање
Статика и отпорност материјала
Предузетништво
Грађевинске конструкције
Нацртна геометрија
Пројектна документација
Организација грађења
Грађевинске конструкције

одељење
IV‐1
IV‐1
I‐1
III‐1
IV‐2
II‐4
II‐3
III‐2
III‐6
II‐2

датум
14.09.2016.
12.10.2016.
17.10.2016.
16.11.2016.
21.12.2016.
1.03.2017.
14.03.2017.
16.03.2017.
22.03.2017.
30.05.2017

Школско такмичење организовано је од 28.марта до 31. марта 2017. за предмете:
•
•
•
•

грађевинске конструкције 2‐ Невена Џодић,
примена рачунара у грађевинарству ‐ Милан Младеновић,
статика иотпорност материјала 3 – Оливера Карановић ,
бетон – Биљана Милосављевић;

28. Републичко такмичењe грађевинских и геодетских школа Србије одржано је од
08.маја до 10.маја у Новом Саду, где су ученици и наставници ‐ ментори представили
школу у теоријским дисциплинама.
Ученици су остварили следеће резултате:
Иван Матичевић II/1– Грађевинске конструкције –14 бодова /ментор Н. Џодић/,
Тијана Лукић III/1 – Статика и отпорност материјала – 10 бодова/ ментор
О.Карановић/,Живана Ћулафић IV/1 – Бетон – 3 бода /ментор Б.Милосављевић/, (из
предмета Примена рачунара у грађевинарству нисмо имали такмичара јер је ученик
отказао учешће из приватних разлога).
Реализована је блок наставапрема следећем распореду:
• Биљана Милосављевић – (2‐1) Испитивање грађ.материјала‐ 20 часова и
Испитивање бетона – 30 часова;
• Оливера Карановић – Основе грађевинарства ‐1‐2 (20 часова) и 1‐7 (30 часова);
• Блаженха Ђумић– Основе грађевинарства – 1‐1‐ извођачи (10 часова) и 1‐1‐гтли (10
часова);
• Сунчица Кушић – Основе грађевинарства – 1‐1‐извођачи (50 часова);
• Невена Џодић – Основе грађевинарства – 1‐1‐ гтли (50 часова);
• Игорка Јорданов – (3‐1)‐ Геомеханичка испитивања (30 часова), Асфалтне мешавине
(15 часова);
• Андрија Ракочевић – Основе грађевинарства – 1‐2 (10 часова), Испитивање
грађ.материјала – 2‐1 (10 часова), Испитивање бетона – 3‐1 (15 часова);
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• блок настава је реализована посетом ученика Сајму грађевинарства, обиласком
градилишта, посетом лабораторијама у „ИМС‐у“, обиласком фабрике бетона и
сепарације‐предузећа „Градијент“, обиласком Калемегданске тврђаве.
Ове године, полагање стручног испита за лиценцу наставника су обавили следећи
наставници:
‐ Џодић Невена;
‐ Милан Младеновић и
‐ Игорка Јорданов.
Сви наставници су одржавали консултације и испите у ванредној школи према
распореду.
УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА обављено је како у оквиру установе тако и ван установе.
У оквиру установе, усавршавање је обухватило организацију, извођење и
присуствовање школским такмичењима, припреме за републичко такмичење, посете
сајмова, изложби, музеја, са ученицима или самостално, израду исхода за стручне
предмете,састанке од.старешина са директором школе, Нове технологије у образовању
2017, Непокретно наслеђе у служби занимљивог школског часа.
У оквиру стручног усавршавања ван установе, наставници су присуствовали различитим
семинарима, као што су: Блог,твитер и фејсбук у настави, Квалитетна настава, Зелена
градња у Веб окружењу, Еврокодови у домаћем грађевинарству‐ Основе пројектовања
према Еврокоду0 и дејства на конструкције према Еврокоду1, Нацртна геометрија и
рачунарски графички софтвери ‐ проблеми и примене.
Наставници су активно учествовали у раду већа својим предлозима за побољшање
наставе и плана рада за наредну школску годину.

10.2 Извештај о раду стручног већа практичне наставе
Рад Стручног већа за завршне грађевинске радове реализован је у складу са Годишњим
планом и програмом Школе.
У другом полугодишту Веће је имало четири одржана састанка.
На провом састанку је направљен план и рализација Школског такмичења које је
одржано у марту месецу 2017.године, из следећих профила: декоратер, керамичар и
извођач завршних радова где су ученици показали задовољавајуће резултате.
Ученици који су освојили прво место на Школском такмиичењу учестовали су и на
Републичком такмичењу које је одржано у Новом Саду од 8. – 10. маја 2017.године и
постигли следеће резултате: декоратери освојили треће место, керамичари прво и
друго место, монтери суве градње треће и четврто место, руковаоци друго и треће
место .
У марту месецу за ученике профил декоратер зидних површина, наставник Војин
Булатовић је организовао посету Фабрици боја и лакова „ЈУБ“ на којој су презентоване
технике и материјали савремене индустрије.Осим тога сви декоратери су прошли кроз
тренинг центар „Tikkurila“.
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Друго предавање је организовано у Школи од стране приватне компаније „Колор фул“,
после чега су ученици првог, другог и трећег разреда више пута одлазили у њихов
„тренинг центар“, где су радили обуку са њиховим материјалима и техникама, при
чему је успостављена успешна сарадња .
У мају месецу организовано је угледно предавање за декоратере и техничаре на тему
примена тапета у грађевинским објектима. Том приликом је и симљен и кратак филм
који може да послужи код презентације школе код уписа ђака.
У јуну месецу организован је матурски испит за ученике четвртог разреда занимања
Техничар за одржавање грађевинских објеката из практичне наставе. Став Већа, после
овог испита је да се наставници који предају практичну наставу морају много боље и
квалитетније организовати за реализацију практичне наставе.
Наставна средства која Школа поседује коришћена су 100%.
Практична настава у другом полугодишту организована је искључиво код социјалних
партнера уз сталну контролу наставника .
Блок настава је реализована углавном код социјалних партнера уз одговорну контролу
наставника практичне наставе. Мишљење већа је да због расподеле часова технологије
рада долази до проблема како стручних тако и техничких са појединим колегама око
оцена. Сви наставници су одржали угледне часове по плану стручног већа.

10.3 Извештај стручног већа друштвених наука и
физичког васпитања
1. Реализација планираних активностивећа
Планиране активности Стручног већа друштвених наука и физичког васпитања у току
школске 2016/2017. године су у највећој мери реализоване. У овом периоду одржано
је 9 састанака Стручног већа. На сваком од ових састанака присуствовала је већина
чланова већа.
У сфери уводних активности и планирања рада стручног већа конституисано је стручно
веће, предложене и усвојене нове активности већа у складу са ШРП‐ом, израђен и
усвојен годишњи план рада већа за школску 2016/2017. годину, усвојени уџбеници,
урађени заједнички годишњи планови, планирана допунска, додатна, припремна
настава, циљеви и исходи за сваки предмет.
Урађен је план набавке наставних средстава и стручне литературе.
Израђен је и усвојен план стручног усавршавања и професионалног напредовања.
Сваки наставник имао је одређен дан и време за пријем родитеља. Распоред
отворених врата наставника Стручног већа друштвених наука и географије налазио се
на сајту школе, огласној табли у холу школе и у зборници. Сарадња са родитељима је
била задовољавајућа, а предметни наставници иницирали су ову сарадњу и
инсистирали на укључивању родитеља, посебно у случајевима недовољних оцена
ученика и/или отежаног савладавања градива.
Наставници који предају истом разреду (смеру) договарали су критеријуме
оцењивања.
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Чланови стручног већа су се више пута бавили мерама које би требало предузети за
превазилажење ученичког неупсеха. Закључци са свих састанака на којима је
анализиран успех ученика били су да велики број ученика са недовољним оценама не
похађа допунску наставу и захтевано је да ови ученици обавезно похађају овај вид
додатне образовне подршке.
Поједини чланови већа су били ангажовани као прегледачи тестова и чланови школске
комисије за приговоре у оквиру спровођења завршног испита за основне школе.
2. Анализа сарадње унутар већа и међуактивске сарадње
Сарадња наставника унутар већа је стална, разнолика и веома успешна.
3. Анализа остварености наставног плана и програма
Наставни планови и програми су у свим одељењима у потпуности остварени. Незнатни
мањкови у реализацији часова редовне наставе у односу на фонд часова потичу од
краћих одсуствовања наставника, а вишкови због замена одсутних наставника и
додатих часова због реализације писмених задатака.
4. Анализа усклађености и уједначености критеријумаоцењивања
Чланови Стручног већа који предају истом разреду су на сваком састанку већа
договарали садржаје усаглашавали критеријуме њиховог оцењивања. На састанцима
стручног већа је такође договарано које ће се активности ученика вредновати и
оцењивати: израда домаћих задатака, залагање и активно учествовање у настави,
истраживачки задаци, учешће у ваннаставним активностима и вршњачка едукација и
менторство.
Стручно веће је задовољно постигнутим успехом ученика на крају наставне године,
посебно ако се овај успех упоређује са успехом на полугодишту или на крају
претходних школских година.
5. Анализа реализације редовне, допунске, додатне, припремне наставе
Незнатни мањкови у реализацији часова редовне наставе у односу на фонд часова
потичу од краћих одсуствовања наставника, а вишкови због замена одсутних
наставника и додатих часова због реализације писмених задатака.
6. Анализа динамике оцењивања
У току школске године свако од наставника је динамику оцењивања прилагодио
одредбама Правилника о оцењивању, тако да су ученици имали довољно елемената за
годишњу оцену.
7. Стручно усавршавање током школске2016/17. године
Извештај о стручном усавршавању наставника већа је дат кроз заједнички извештај о
стручном усавршавању ннаставника у школи.

Извештај о реализацији годишњег Плана рада Грађевинске школе за школску 2016/17. годину| 54

Грађевинска школа, Београд

8. Примена знања у настависа стручних семинара
Знања стечена на семинарима наставници овог Стручног већа су примењивали за
унапређивање образовно – васпитног рада у најразличитијим наставним ситуацијама:
на редовним часовима, угледним часовима, часовима одељењског старешине,
часовима додатне, допунске и припремне наставе, на секцији, при припремању
наставе, осавремењивању наставе увођењем нових метода, облика рада и наставних
средстава, као и у односу и комуникацији са ученицима, родитељима и колегама.
9. Самоевалуација наставника
Ефекте сопственог рада најчешће смо проверавали разговором са ученицима и у
складу са добијеним резултатима смо кориговали рад са појединим одељењима.
Самоевалуацију у писаној форми о ефектима сопственог рада није радио нико од
наставника Стручног већа.
10. Угледни и јавни часовикоје су наставници вашег већа одржали у школској
2016/17. години
‐ Жарко Ђурашиновић – угледни час, Спортске игре‐Рукомет, контра напад,
04.04.2017. године ( евиденција у дневнику рада),
‐ Милана Цупаћ – угледни час из географије, Индустријске зоне и индустријске регије,
31.05.2017. године (евиденција у дневнику рада,)
‐ Петар Миладиновић – угледни час, Спортске игре‐Рукомет, контра напад, 04.04.2017.
године ( евиденција у дневнику рада),
‐ Будимир Рондовић – угледни час, Људска права (извештај),
‐ Бобан Спасојевић – угледни час корелација историја – српски језик и књижевност,
Старац и море, 26.05.2017. године,
‐ Милан Ђурашиновић – угледни час, Полигон спретности, 23.11.2016. године.
11. Предлози, сугестије за унапређење рада стручног већа
Немамо посебних предлога.

10.4 Извештај о раду стручног већа природних наука и
информатике
1. Реализација планираних активностивећа
Планиране активности Стручног већа природних наука и информатике у току школске
2016/2017. године су у највећој мери реализоване. У овом периоду одржано је 10
састанака Стручног већа. На сваком од ових састанака су присуствовали сви чланови
већа.
У сфери уводних активности и планирања рада стручног већа конституисано је стручно
веће, предложене и усвојене нове активности већа у складу са ШРП‐ом, израђен и
усвојен годишњи план рада већа за школску 2016/2017. годину, усвојени уџбеници,
урађени заједнички годишњи планови, планирана допунска, додатна, припремна

Извештај о реализацији годишњег Плана рада Грађевинске школе за школску 2016/17. годину| 55

Грађевинска школа, Београд

настава, урађен распоред писмених задатака, контролних вежби и тестова у школској
2016/2017. години. Израђен је и усвојен план угледних часова.
Урађен је план набавке и према плану извршена набавка наставних средстава и
стручне литературе.
Израђен је и усвојен план стручног усавршавања и професионалног напредовања, што
су наставници евидентирали у сопственом портфолију. На састанцима Стручног већа
природних наука и информатике наставници који су похађали семинаре су
организовали интерне обуке и преношење искустава са семинара колегама који нису
похађали одређени семинар.
Сваки наставник имао је одређен дан и време за пријем родитеља. Распоред
отворених врата наставника Стручног већа природних наука и информатике налазио се
на сајту школе, огласној табли у холу школе и у зборници. Сарадња са родитељима је
била задовољавајућа, а предметни наставници иницирали су ову сарадњу и
инсистирали на укључивању родитеља, посебно у случајевима недовољних оцена
ученика и/или отежаног савладавања градива.
Наставници који предају првом разреду,припремили су иницијални тест, предлог
критеријума његовог бодовања и скалу оцењивања. Предметни наставници су
приликом састављања теста користили збирку задатака за припрему завршног испита
за ученике 8. разреда, а која је прављена у складу са образовним стандардима за крај
обавезног образовања. Коришћени су задаци из свих области и свих нивоа. Такође,
урађено је иницијално тестирање и ученика другог разреда у сарадњи са Заводом за
вредновање квалитета образовања и васпитања.
Наставници који предају истом разреду (смеру) договарали су садржаје (избор
задатака) и/или заједнички припремали контролне вежбе и писмене задатаке и
усклађивали критеријуме њиховог оцењивања.
Чланови стручног већа су се више пута бавили мерама које би требало предузети за
превазилажење ученичког неупсеха. Закључци са свих састанака на којима је
анализиран успех ученика били су да велики број ученика са недовољним оценама не
похађа допунску наставу и захтевано је да ови ученици обавезно похађају овај вид
додатне образовне подршке. Наставнице математике Јелена Савовић и Јелена
Јанковић су биле ангажоване као прегледачи тестова из математике и чланови
школске комисије за приговоре у оквиру спровођења завршног испита за основне
школе.
2. Анализа сарадње унутар већа и међуактивске сарадње
Сарадња наставника унутар већа је стална, разнолика и веома успешна. Наставници
Стручног већа природних наука и информатике заједнички су урадили годишње
планове рада, сарађују при изради месечних планова рада, сарађивали су при изради
иницијалног теста и његовој анализи, заједнички припремају контролне вежбе и
писмене задатке са усаглашеним захтевима на нивоу разреда и смера и уједначеним
критеријумима бодовања и оцењивања.
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3. Анализа остварености наставног плана и програма
Наставни планови и програми су у свим одељењима у потпуности остварени. Незнатни
мањкови у реализацији часова редовне наставе у односу на фонд часова потичу од
краћих одсуствовања наставника, а вишкови због замена одсутних наставника и
додатих часова због реализације писмених задатака.
4. Анализа усклађености и уједначености критеријумаоцењивања
Чланови Стручног већа природних наука и информатике који предају истом разреду и
смеру су на сваком састанку већа договарали садржаје контролних писмених вежби и
писмених задатака и усаглашавали критеријуме њиховог оцењивања. Понекад су
заједнички припремали контролне вежбе и писмене задатке са усаглашеним
захтевима и уједначеним критеријумима бодовања и оцењивања, а кад год је то било
могуће (истовремено извођење писмених провера) задаци су били поптуно исти. На
састанцима стручног већа је такође договарано које ће се активности ученика
вредновати и оцењивати: израда домаћих задатака, залагање и активно учествовање у
настави, истраживачки задаци, учешће у ваннаставним активностима везаним за
математичке садржаје и вршњачка едукација и менторство.
5. Анализа успеха на нивоу предмета по разредима и одељењима на крају другог
полугодишта
МАТЕМАТИКА
Одељење / разред

I

II

III

IV

1

2,83

3,75

3,18

2,41

2

2,68

3,00

3,29

2,17

3

4,00

3,25

3,75

4

2,75

3,33

2,88

5

2,83

3,21

2,50

6

2,88

2,79

3,36

7

2,80

2,71

3,18

ИЗБОРНИ
ПРЕДМЕТ

4,43

Аналитичкагеометрија

3,00

Примењена математика

Средња оцена разреда

2,97

3,15

3,32

2,53

Средња оцена из математике на нивоу школе: 2,99
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
ПРВИ РАЗРЕД

1

2

3

4

5

6

7

Средња оцена

4,65

4,14

4,62

3,60

4,52

4,05

4,27

Средња оцена разреда

4,26
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ПРВИ РАЗРЕД
Средња оцена
Средња оцена разреда

ПРВИ РАЗРЕД
Средња оцена
Средња оцена разреда

ФИЗИКА
1
2
2,35 2,23

3
2,95

БИОЛОГИЈА
1
2
2,74 2,59

4
2,55
2,58

3

5
2,65

4

5

6
2,64

6

7

2,66

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРВИ РАЗРЕД
1
2
3
4
5
6
Средња оцена
3,00 2,55 2,91 2,82
Средња оцена разреда
2,82

ПРВИ РАЗРЕД
Средња оцена
Средња оцена разреда

7
2,67

ХЕМИЈА
1
2
2,74 2,54

3
3,62

4
2,95
2,87

5
2,57

6
2,94

7

7
2,73

Стручно веће је задовољно постигнутим успехом ученика на крају наставне године,
посебно ако се овај успех упоређује са успехом на полугодишту или на крају
претходних школских година.
6. Анализа реализације редовне, допунске, додатне, припремне наставе
Незнатни мањкови у реализацији часова редовне наставе у односу на фонд часова
потичу од краћих одсуствовања наставника, а вишкови због замена одсутних
наставника и додатих часова због реализације писмених задатака.
7. Анализа динамике оцењивања
У току школске свако од наставника је реализовао у сваком од одељења у којима
предаје по 4 контролне писмене вежбе и по четири писмена задатка према унапред
планираном распореду, тако да су ученици, уз усмене одговоре, имали довољно
елемената за годишњу оцену.
8. Стручно усавршавање током школске2016/17. године
На почетку школске године израђен је и усвојен план стручног усавршавања и
професионалног напредовања, а наставници су почели да праве сопствени портфолио.
Списак семинара које су наставници похађали налази се у јединственој табели на нивоу
школе која је прослеђена педагогу, као и у портфолијима сваког од наставника.
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9. Примена знања у настависастручних семинара
Знања стечена на семинарима наставници овог Стручног већа су примењивали за
унапређивање образовно‐васпитног рада у најразличитијим наставним ситуацијама: на
редовним часовима, угледним часовима, часовима одељењског старешине, часовима
додатне, допунске и припремне наставе, на секцији, при припремању наставе,
осавремењивању наставе увођењем нових метода, облика рада и наставних средстава,
као и у односу и комуникацији са ученицима, родитељима и колегама.
10.
Такмичења у школској 2016/17. години
Школско такмичење из математике одржано је 23.3.2016. године. Највише бодова
освојила је ученица Николина Лечић (65) чиме је стекла право учешћа на Републичком
такмичењу грађевинских и геодетских школа одржаном у Новом Саду од 8‐10 маја. На
Републичком такмичењу наш ученик је освојио 10. место. Ментор је била Бојана
Ђорђевић. Све наставнице математике су учествовале у организацији школског
такмичења.
11. Самоевалуација наставника
Ефекте сопственог рада најчешће смо проверавали разговором са ученицима и у
складу са добијеним резултатима смо кориговали рад са појединим одељењима.
Самоевалуацију у писаној форми о ефектима сопственог рада није радио нико од
наставника Стручног већа природних наука и информатике, осим на угледним
часовима.
12. Угледни и јавни часовикоје су наставници вашег већа одржали у школској
20160/17. години
Чланови Стручног већа одржали су угледне часове у складу са планираним
активностима.
13. Предлози, сугестије за унапређење рада стручног већа
Немамо посебних предлога.

10.5 Извештај стручног већа језика и уметности
Стручно веће језика и уметности, бројало је девет чланова током школске
2016/17.године. Председник Стручног већа билаје Данка Нешовић, проф.енглеског
језика и књижевности. Веће је одржало десет састанака током школске године. Веће је
у септембру и октобру одржало два састанка на којима је договорен начин
обележавања Данашколе, формирање секција, посета Међународном сајму књига у
Београду. Бојана Јовичић, Весна Црнобрња, руководиоци драмске секције,
припремиле су са ученицима рецитал и читање драмских одломака поводом
обележавања Дана школе првог октобра.
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Весна Ђурашиновић, библиотекар, је са ученицима свих разреда, свакодневно
посећивала Међународни сајам књига у Београду, активно учествовала у реализацији
драмске и рецитаторске секције. Чланови већа су Сајам посетили индивидуално.
Током новембра и децембра одржана су два састанка на којима се разговарало о
припреми новогодишње приредбе, планирању стручног усавршавања у установи и ван
установе и књижевних трибина у школи, плана такмичења на Звездаријади.
Библиотекар школе Весна Ђурашиновић је поднела извештај о купљеним књигама на
Сајму књига.
На децембарском састанку Већа, извештаје о раду драмске, рецитаторске секције
поднели су руководиоци секција. Весна Црнобрња и Бојана Јовчић, детаљно су
информисале веће о двомесечним припремама програма за Светог Саву.
На фебруарском састанку већа, договорена је куповина књига – награда, ученцима са
одличним успехом, ученика генерације и осталих ученика који су завршили разред са
одличним успехом.
Светосавска академија у школи, била је веома успешна, а ученике су припремали
руководиоци драмске секције.
На мартовском састанку је извршена анализ рада и обављен је разговор о стручном
усавршавању у оквриру установе о знањима која су стечена и о томе колико су
применљива у пракси. Такође је похвањен рад колегиница Весне Црнобрње и Бојане
Јовичић које су припремиле представу поводом осмог марта Дана жена.
На априлском састанку јеизвршена анализа успешности такмичења на општинском
такмичењу Звездаријада.
На мајском састанку већа, чланови већасу остали при одлуци да се и даље користи
нови уџбеник за српски језик и књижевност, издавача ,,Kllet“, за први, други и трећи
разред, у складу са планом који је донет прошле године и важи четири године.
На састанку у јуну чланови Већа су упознати са извештајем са Педагошког колегијума и
изабран је нови руководилац Већа. За новог руководиоца једногласно је изабрана
Данка Нешовић, проф.енглескогјезикаи књижевности.

10.6 Извештај о раду стручног већа групе електро
предмета
Школске 2016/2017. год, веће је радило у саставу: Мирјана Влашић Николић (замена
Сузана Тановић) – професор стручних предмета, Наташа Тубић – професор стручних
предмета, Зорка Јовичевић – професор стручних предмета, Сретен Лукић – наставник
практичне наставе, Радмила Тодоровић – наставник практичне наставе.
Веће је одржало 6 састанака на којима су реализовани следећи садржаји:
• Подељени су предмети и часови на наставнике.
• Усвојени годишњи и месечни планови.
• Извршен избор и предлог уџбеника.
• Извршено је усаглашавање критеријума оцењивања.
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• Корелација међу предметима је реализована (математика, физика ,стручни
предмети и практична настава).
• Сарадња са сродним стручним Већима(Веће математике и физике).
• Рађени су тестови знања из теоријских предмета(типа допуњавања, вишеструког
избора, упоређивања...) и практичне наставе(тестови заштите на раду).
• Рађени су исходи за стручне предмете.
• Вршена је анализа успеха ученика после сваког класификационог периода и
доношене мере за побољшање успеха.
• Реализовани су сви часови редовне наставе.
• Реализовани су часови допунске наставе из предмета где је био већи број
недовољних оцена.Ученици који су је посећивали били су успешни.
• Одржани су часови припремне наставе за разредне и поправне испите.
• На почетку школске године су усклађени термини писмене провере знања.
Као и претходних година остварена је сарадња са предузећима у којима су ученици
обављали практичну и блок наставу.
Сви ученици су у потпуности испунили захтеве са блок наставе.
Било је узајамних посета часовима теоријске и практичне наставе у циљу боље
корелације међу предметима и лакшег савладавања градива.
Чланови стручног већа су учествовали на акредитованим програмима стручног
усавршавања.
Наставник практичне наставе учествовао је у презентацији школе у ваљевском региону.
Сви задаци на годишњем нивоу су извршени,тако да је Веће успешно реализовало
задате програмске садржаје.
Сви чланови већа су учествовали у раду већа.
Ученици су посетили историјски музеј – изложба
Михајло Пупин и Сајам
грађевинарства.
Предложен је и усвојен план рада за школску 2017/2018. годину.

11. Извештај руководилаца разреда
11.1 Извештај руководиоца првих разреда
Број уписаних ученика на почетку школске 2016/2017. године је био 171, а на крају
другог полугодишта је 141 (131 дечак и 10 девојчица), позитиван успех има 139
ученика (98,58 %), недовољан успех има 2 ученика (1,42 %).
Један ученик (1‐2) је упућен да понови разред због великог броја недовољних оцена.
Један ученик (1‐2) упућен је на поправни испит из српског језика и књижевности и
хемије. Испите је положио у августовском испитном року.
Активности које сам као руководилац прве године спроводила у току колске 2016/17.
године:
 израдила План рада одељењских већа првог разреда,
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 заказивала и присуствовала Одељењским већима, водила детаљну евиденцију о
успеху и изостанцима сваког ученика. Одржано је најмање шест Одељењских већа у
сваком одељењу првог разреда, а у појединим одељењима и више због изрицања
васпитних мера (Укор одељењског већа); Одељењска већа су реализована у складу
са Планом рада одељењских већа за школску 2016/17. Годину,
 писала Извештаје о постигнућима, дисциплини и изостанцима ученика првог
разреда, о мерама за побољшање успеха и сарадњи са родитељима и о томе
извештавала Наставничко веће,
 вршила увид у педагошку документацију, редовно прегледала исправност уноса
података у Књиге евиденције и запажања евидентирала у исте,
 вршила преглед Књиге евиденције за друге облике васпитно‐образовног рада
 урадила Извештај о реализацији допунске и додатне наставе за први разред
(децембар 2016. године и јул 2017. године),
 присуствовала састанцима Колегијума,
 сарађивала и обављала конструктивне разговоре са одељењским старешинама
првог разреда (на тему изостајања ученика, сарадње са родитељима, терминима
допунске наставе, мерама за побољшање успеха...),
 све активности предвиђене Планом рада одељењских већа за школску 2016/17.
годину су реализоване.

11.2 Извештај руководиоца другог разреда
У току школске године одржано је најмање шест а највише десет седница одељењског
већа ( у разредима у којима су изрицане дисциплинске мере и ученици упућивани на
разредне и поправне испите).
На почетку године у други разред је уписано 115 ученика, а разред је завршило 107
ученика.
На разредне испите у јунском испитном року изашла су два ученика, од којих је један
положио испит.
На разредне испите у августовском испитном року изашла су три ученика и сви су
положили испите.
На поправне испите у августовском испитном року изашла су четири ученика и сви су
положили испите.
Један ученик није завршио разред.
Активности које сам као руководилац друог разреда спроводила у току школске
2016/17. године:
 Израдила План рада одељењских већа другог разреда.
 Заказивала и присуствовала Одељењским већима, водила детаљну евиденцију
о успеху и изостанцима сваког ученика.
 Писала извештај о постигнућима, дисциплини и изостанцима ученика другог
разреда, о мерама за побољшање успеха и сарадњи са родитељима, на крају
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првог класификационог периода, првог полугодишта, трећег класификационог
периода и на крају другог полугодишта и о томе извештавала Наставничко веће.
Писала извештаје о резултатима разредних и поправних испита, и о томе
извештавала Наставничко веће.
Вршила увид у педагошку документацију, редовно прегледала исправност уноса
података у Књиге евиденције и запажања евидентирала у Књиге евиденције,
Вршила преглед Књиге евиденције за друге облике обазовно – васпитног рада
и запажања евидентирала у Књиге евиденције.
Урадила Извештај о реализацији допунсе и додатне наставе за другиразред,
Урадила Извештај о реализацији припремне наставе (за разредне и поправне
испите).
Учествовала у раду Педагошког колегијума.
Редовно сарађивала и обављала конструктивне разговоре са одељењским
старешинама другог разреда.
Све активности предвиђене Планом рада одељењских већа другог разреда за
школску 2016/17. годинусу реализоване.

11.3 Извештај руководиоца трећег и четвртог разреда
У трећи разред школске 2016/2017. године уписан је 101 ученик, а на крају другог
полугодишта је 98 ученика. У незавршне треће разреде (3‐1 и 3‐2) уписано је 19
ученика, накрају је њих 18. У завршне треће разреде (3‐3 до 3‐7) уписана су 82 ученика,
на крају је њих 80.
У јунском и августовском испитном року на разредне испите изашло је укупно 22
ученика који су положили испите (15 руски језик).
На поправне испите изашла су 2 ученика који су положили испите.
На завршне испите изашо је укупно 78 ученика који су положили завршни испит.
Три ученика нису завршила разред, јер нису изашли на разредне испите.
Трећи разред завршило је укупно 95 ученика.
У четврти разред уписано је 24 ученика, а на крају другог полугодишта је 23 ученика.
У јунском року на разредне испите изашло је укупно 6 ученика од којих су 3 положили
све испите.
У јунском року на поправне испите изашло је укупно 3 ученика који су положили све
испите.
На матурске испите у јунском и августовском року изашло је укупно 23 ученика,
положило је њих 22.
Један ученик није положио матурски испит.
Активности које сам као руководилац трећег и четвртогразредаспроводила у току
школске 2016/17. године:
 Израдила План рада одељењских већа трећих и четвртих разреда.
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 Заказивала и присуствовала Одељењским већима, водила детаљну евиденцију о
успеху и изостанцима сваког ученика.
 Одржано је најмање шест, а највише десет одељењских већа (у појединим
одељењима је било више већа због изрицања васпитне мере Укор одељењског
већа, због упућивања ученика на разредне и поправне испите, давања резултата
разредних и поправних испита у јунском испитном року, као и давања резултата
завршних и матурских испита у јунском року).
 Одељењска већа су реализована у складу са Планом рада одељењских већа за шк.
2016/17.
 Писала извештај о постигнућима, дисциплини и изостанцима ученика 3. и 4.
разреда, о мерама за побољшање успеха и сарадњи са родитељима, на крају првог
класификационог периода, првог полугодишта, трећег класификационог периода и
на крају другог полугодишта и о томе извештавала Наставничко веће.
 Писала извештаје о резултатима разредних испита, завршних и матурских испита,
као и поправних испита у јунском испитном року и о томе извештавала Наставничко
веће.
 Вршила увид у педагошку документацију, редовно прегледала исправност уноса
података у Књиге евиденције и запажања евидентирала у Књиге евиденције.
 Вршила преглед Књиге евиденције за друге облике образовно – васпитног рада и
запажања евидентирала у Књиге евиденције.
 Урадила Извештај о реализацији допунсе и додатне наставе за 3. и 4. разред
(децембар 2016. и јул 2017.године.).
 Урадила Извештај о реализацији припремне наставе (за разредне и поправне
испите), као и припремне наставе за полагање стручног матурског испита (ТОО) – јул
2017.године.
 Присуствовала састанцима Колегијума.
 Вршила дужност Председника испитне комисије за завршне и матурске испите.
 Редовно сарађивала и обављала конструктивне разговоре са одељењским
старешинама трећих и четвртих разреда (на тему изостајања ученика, сарадње са
родитељима, терминима допунске наставе, мерама за побољшање успеха итд.).
 Све активности предвиђене Планом рада одељењских већа трећих и четвртих
разреда за школску 2016/17. годинусу реализоване.

12. Извештај о раду школских Тимова
12.1 Извештај о раду Тима за каријерно вођење
Професоинална оријенатција ученика била је усмерена на подстицање даљег
професионалног развоја ученика, као и на помоћ ученицима у планирању њиховог
профсионалног развоја и будуће каријере. У складу са тим остварени су следећи
задаци из ове области:
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‐ Праћен је индивидуални професионални развој ученика и превазилажење тешкоћа и
проблема на које ученици наилазе у току свог развоја.
‐ Професионално информисање о захтевима одређених профила, о потребама за
одређеним кадровима, о условима школовања, уписа и проходности на вишим
степенима образовања.
Ученици су подстицани да планирају каријеру и да постављају каријерне циљеве у
складу са својим способностима и реалним могућностима, да сами раде на сопственом
развоју, да се укључују у секције, такмичења и радионице како би развили своје
вештине и способности, проверили своје реалне могућности и стекли разноврсна
искуства.
У циљу подстицања ученика како би самостално трагали за информацијама и да би
упозавали себе упућени су на активности које су реализовали чланови Тима за
каријерно вођење у виду одржавања предавања и радионица:
 Предавање на тему: Општи значај предузетништва, предавач: Андрија Ракочевић
Предавање на тему: Израда матурског рада, предавач: Весна Црнобрња,
 Предвање на тему: Израда CV‐a, предавач: Милан Младеновић,
 Радионице на тему: „Ко сам ја“ – самопроцењивање вредносних ставова, и
„Карактеристике доброг – лошег мајстора, у реализацији Душанке Недељковић.
Поред тога, упознали смо ученике са услугама које систем пружа, а то је могућност
прављења сопственог каријерног профила уз савете како развијати каријеру као
предузетник.
Мотивисали смо ученике да се обрате службама које се баве професионалном
орјентацијом (БОШ, Национална служба за запошљавање, ГИЗ) и да прате информације
на интернет сајту Инфостуд који пружа информације о факултетима у земљи и
иностранству, оглашава радна места и нуди савете младима за израду биографије.
Такође, подстицали смо ученике да користе онлајн инструменате за каријерно
информисање и планирање наредних корака у развоју каријере.
Ученици су учествовали на радионицама „startup“ у Привредној комори – где су се
могли са корацима оснивања малих и средњих предузећа у предузетничким
пословимна.
Упознали смо ученике о захтевима одређених профила, о потребама за одређеним
кадровима, о условима школовања, уписа и проходности на вишим степенима
образовања, као и терминима отворених врата на факултетима.
Остварили смо сарадњу Метрополитен универзитетом, Универзитетом Сингидунум,
Високом Грађевинско – геодетском школом, Пројект – менаџмент колеџом,
Боградском пословном школом, чији су представници упознали наше ученике са
условима студирања на њиховим факултетима.
Ученици завршних разреда су оспособљени за израду радне биографије и упознати са
процедуром пријављивања на конкурс, као и начином вођења разговора приликом
запошљавања.
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12.2 Извештај о раду Тима за инклузивно образовање
/ИОП/
У току школске 2016/2017. године стручни Тим за инклузивно образовање чинили су
директорка Драгана Радовановић, педагог Душанка Недељковић, координатор Тима
Тања Момчиловић и наставница Оливера Карановић. Одржано је 5 састанака.
Препозната су 3 ученика првог разреда који су имали потребу за додатном подршком у
образовању. Један ученик је наставу из предмета са којима је имао потешкоћа у
праћењу и савладавању градива похађао по индивидуалнизацији, док су два ученика
одређене предмете похађали по ИОП‐у 2. Сви су успешно савладали предвиђени
програм првог разреда.

12.3 Извештај о раду Тима за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања
У току школске 2016/17. године Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања радио је у следећем саставу:
Представници запослених:
Ана Јовановић – наставник философије
Будимир Рондовић – наставник грађанског васпитања
Весна Ђурашиновић – библиотекар
Горан Учур – координатор практичне наставе
Драгана Радовановић – директор школе
Душанка Недељковић – педагог
Жарко Ђурашиновић – наставник физичког васпитања
Милош Петровић – наставник стучних предмета
Ненад Симић – наставник верске наставе
Драгослав Вранић – представник савета родитеља
Представници Ученичког парламента:
Душан Башић ученик IV 1
Живана Ћулафић, ученица IV 1
Тим је радио у складу са Посебним протоколом и Приручником за примену посебног
протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Са
садржајем овог протокола су на почетку школске године упознатесве одељенске
старешине, ученици, наставничко веће, као и чланови Ученичког парламента, Савета
родитеља и Школског одбора.
У току школске 2016/17 чланови Тима су усмерили своје активности на превентивне
садржаје, а када су то околности диктирале и на интервентне.
Основна функција Тима остваривана је у сарадњи са наставницима, стручним
срадницима, одељењским старешинама, родитељима и локалном заједницом. Радило
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се на подизању нивоа свести свих учесника образово‐васпитног процеса, на повећању
осетљивости за препознавање насиља, злоствљања и занемаривања, као и на
развијању вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља.
Неки садржаји су реализовани у оквиру редовне наставе.
На часовима Верске наставе и Грађанског васпитања наставници тих предмета су
одржали свим ученицима прве године предавање на тему: „О насиљу у школи и
насиљу у породици“.
Кроз ваннаставне активности радило се на ширењу интересовања ученика и
мотивисању на квалитетније коришћење слободног времена, унапређењу међусобне
комуникације, а самим тим и превенцији насиља у школи и ван ње кроз вршњачку
едукацију уценица четвртог разреда,Живане Ћулафић и Николине Лечић.
Чланови Ученичког парламента су информисани о поступцима заштите од насиља и
начинима реаговања у случају насиља.
Представици МУП – а су у свим првим разредима одржали предавање на
тему“Малолетничка деликвенција и кривична дела малолетника“ 28.09. и 30.09 2016.
године. Представници МУП – а, одржали су предавање о навијачким групама
ученицима других разреда 01. 11.и 22.11. 2016. године.
Током школске 2016/17. године, вођена је евиденција о насилном понашању ученика.
Тим поводом Тим се састао 2 пут и то: 31. 10. 2016, 03.11 2016,17.03.2017. год. О свим
овим састанцима је вођени су записници који су заведени у правној служби.
Најчешћи облик насиља су агресивни испади и вербално насиље (вређање, претње,
провокације).
Чланови Тима су учествовали у превазилажењу скоро свих облика насиља. Укључиване
су одељењске старешине, наставно и ненаставно особље.
По потреби, обављан је саветодавни рад, појачан васпитни рад и пружана јеподршка
ученицима који су показали неки облик агресивног понашања или су били жртве
насиља у школи или у породици; обавештени су и укључивани родитељи, школски
полицајац, центри за социјални рад, развојно саветовалиште, васпитачи и стручни
сарадници домова у које су смештени наши ученици. Договаранесу мере и праћени
ефекти предузетих поступака.
Презентација о Посебном протоколу и Приручнику за примену посебног протокола за
заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања је постављен на
званични сајт школе.

12.4 Извештајо раду Тима за маркетинг
Чланови Тима за маркетинг су: директор Драгана Радовановић, Горан Учур, Сретен
Лукић, Милан Ђенадић, Бобан Спасојевић. Председник Тима је Сретен Лукић.
Активности/теме, Тима били су:
• Припрема материјала за промоцију школе у основним школама и Републичком
такмичењу

Извештај о реализацији годишњег Плана рада Грађевинске школе за школску 2016/17. годину| 67

Грађевинска школа, Београд

• Промоција школе на тв станицама и штампаним медијима ‐ школска
2016/2017.година
• Сајмови образовања и посете основним школама‐школска 2016/2017. година
Промоција школе на тв станицама и штампаним медијима – школска 2016/2017.година
Назив

датум

Промотер

ТВ Н1 Инфо биз

12.10.2016.

2.

РТС”Јутарњи програм”

16.03.2017

Драгана Радовановић
Драгана Радовановић
Михаило Васиљевић

3.

ТАЊУГ

16.03.2017.

Драгана Радовановић

4.

Б 92

16.03.2017.

Драгана Радовановић

5.

РТВ

16.03.2017.

Драгана Радовановић

6.
8.

Новости
Ало
Курир

16.03.2017.
16.03.2017.
16.03.2017.

Драгана Радовановић
Драгана Радовановић
Драгана Радовановић

9.

Информер

17.03.2017.

Драгана Радовановић

10.

ТВ Прва ”150 минута”

20.03.2017.

Драгана Радовановић

11.

Радио 202 Беогеад ”Повишен тон”

28.03.2017.

Драгана Радовановић

12.

РТС ”Јутарњи програм”

29.03.2017.

Драгана Радовановић

13.

Студио Б ”Београде, добро јутро”

29.03.2017.

14.
15.

ТВ Прва
Блиц

03.05.2017.
12.05.2017.

16.

ТВ АС Шабац ”Недељно поподне”

21.05.2017.

17.

Информер

02.06.2017.

18.

ТВ ОК Ковачица

10.06.2017.

19.
20.

Тим радио Прњавор
Спутник

21.06.2017.
16.07.2017.

Данка Нешовић
Горан Учур
Милан Ђенадић
Драгана Радовановић
Драгана Радовановић

21.

Новости

29.07.2017.

Петар Ракас

22.

Новости

08.08.2017.

Петар Ракас

Р.б.

1.

7.

Драгана Радовановић
Горан Учур
Горан Учур
Драгана Радовановић
Данка Нешовић
Бобан Спасојевић
Горан Учур
Драгана Радовановић

Сајмови образовања и посете основним школама
Р.б.
1

2

Назив
Сајам образовања одржан у
ГО Вождовац ОШ ”Филип
Филиповић”
Сајам образовања одржан у ГО
Палилула ОШ ”Васа Пелагић”

датум

време

реализатори

Субота
11.03.2016.

10‐14

Петар Ракас
Мирослав Костић

Петак
31.03.2017.

17‐19

Бобан Спасојевић
Јелена Јанковић
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3

Сајам образовања одржан у ГО
Раковица ОШ ”14. октобар”

Понедељак
03.04.2017.

11‐14

4

Сајам образовања одржан у ГО
Звездара
Висока пословна школа

Четвртак
06.04.2017.

11‐14

5

Сајам образовања‐Београдски сајам

Уторак
11.04.2017.

10‐17

6

Сајам образовања‐Београдски сајам

Среда
12.04.2017.

10‐17

7

Сајам образовања одржан у ГО
ГроцкаОШ ”Свети Сава” Врчин

Четвртак
20.04.2017.

08:30‐
13:00

8

Сајам образовања одржан у ГО
Палилула Центар за културу ''Влада
Дивљан''

Субота
22.04.2017.

11‐16

Сајам образовања одржан у ГО
Сурчин ОШ''22.октобар''
ОШ "Алекса Шантић" Калуђерица
ОШ "Милоје Васић" Калуђерица

Четвртак
27.04.2017.
Четвртак
04.05.2017.

11

Сајам образовања одржан у ОШ
"Деспот Стефан Лазаревић"
Миријево

Петак
05.05.2017.

12

ЛОЗНИЦА
ОШ “14. октобар” – Драгинац
ОШ “Доситеј Обрадовић” – Клупци
ОШ “Мика Митровић” – Брезјак
ОШ “Мика Митровић” – Коренита
ОШ “Петар Тасић” – Лешница
ОШ “Степа Степановић” – Текериш

9
10

17‐19
11‐14

12‐14

Петар Ракас
Михаијло
Васиљевић
Милан Ђенадић
Весна
Ђурашиновић
Mирослав Костић
Милан Ђенадић
Небојша
Црномарковић
Милета Петровић
Бојана Сандић
Весна
Ђурашиновић
Петар Ракас
Петар Ракас
Весна
Ђурашиновић
Мирослав Костић
Михајло
Васиљевић
Милета Петровић
Милан Ђенадић
Горан
Мијаиловић
Мирослав Костић
Петар Ракас
Жарко
Ђурашиновић
Петар
Миладиновић

Петар Ракас
Мирослав Костић
Петар Ракас
Мирослав Костић
Горан
Мијаиловић
Мирослав Костић
Грујо Гашевић

Милоје Симанић
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13

ОШ “Степа Степановић” – Горња
Бадања(издвојено одељење)
ОШ “Степа Степановић” – Доња
Бадања(издвојено одељење)
ОШ “Свети Сава” – Липнички Шор
ОШ “Вера Благојевић” – Бања
Ковиљача
ОШ “Вук Караџић” – Липница
ОШ “Краљ Александар I
Карађорђевић” – Јадранска
Лешница
КРУПАЊ
ОШ “Боривоје Ж. Милојевић”
ОШ “Жикица Јовановић Шпанац” –
Бела Црква
ОШ “Жикица Јовановић Шпанац” –
Завлака
ЉУБОВИЈА
ОШ “Петар Враголић”
ОШ “Петар Враголић” – Узовница
М. ЗВОРНИК
ОШ “Бранко Радичевић”
13.05.‐16‐05.
ОШ “Браћа Рибар” – Доња Борина
ОШ “Милош Гајић” – Амајић
2017.
ОШ “Никола Тесла” – Велика Река
ОШ “Стеван Филиповић” – Радаљ
ШАБАЦ
Основна школа “Јован Цвијић” –
Змињак
Основна школа “Јован Цвијић” –
Петловача
Основна школа “Војвода Степа” –
Липолист
Основна школа “Краљ Александар
Карађорђевић” – Прњавор
Основна школа “Краљ Александар
Карађорђевић” – Рибари
ПЕЋИНЦИ
ОШ “Слободан Бајић Паја”
РУМА
ОШ “Миливој Петковић Фећко” –
Платичево
ОШ “Бранко Радичевић” – Никинци
ОШ “Небојша Јерковић” – Буђановци
ОШ ”Свети Сава” Попучке Ваљево
ОШ ”Прота Матеја Ненадовић” Гола

Милоје Симанић

Сретен Лукић
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Глава (издвојено одељење)
ОШ ” Прота Матеја Ненадовић”
Бранковина
ОШ ”Здравко Јовановић”Поћута
ОШ ”Милош Марковић”Доње
Лесковице
ОШ ”Стеван Филиповић”Дивци
ОШ ”Молан Ракић”Мионица
ОШ ”Милан Ракић”Горња Топлица
(издвојено одељење)
ОШ ”Милан Ракић”Доња Топлица
(издвојено одељење)
ОШ ”Сестре Павловић”Белановица
ОШ ” Керковић ”Љиг
ОШ ”Браће Недић” Осечина
ОШ ”Браће Недић” Комирић
(издвојено одељење)
ОШ ”Илија Бирчанин” Ставе
ОШ ”Илија Бирчанин”Причевић
(издвојено одељење)
ОШ ”Војвода Мишић”Пецка
ОШ ”Милован Глишић”Ваљевска
Каменица
ОШ ”Драгољуб Илић”Драчић

15.05.‐
19.05.2017.

Сретен Лукић

Мај 2017.

Игорка Јорданов

ОШ ”Војводе Живојина
Мишића”Рајковић
ОШ ” Војводе Живојина
Мишића”Брежђе (издвојено
одељење)
ОШ ”Владике Николаја
Велимировића” Ваљево
ОШ ”Миле Дубљевић”Лајковац
ОШ ” Миле Дубљевић”Боговађа
(издвојено одељење)
ОШ ” Миле Дубљевић”Бајевац
(издвојено одељење)
ОШ ” Димитрије Туцовић” Јабучје
ОШ ” Душан Даниловић” Радљево‐
Уб
14

ОШ "Павле Поповић" Вранић, Барајево
ОШ "Љуба Ненадовић" Жарково,
Чукарица
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15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

ОШ "20. октобар" Нови Београд
ОШ "Бранко Радичевић" Нови
Београд
ОШ "Филип Вишњић" Палилула
ОШ "Јован Цвијић" Палилула
ОШ "Јован Поповић" Палилула
ОШ "Др Арчибалд Рајс" Палилула
ОШ "Олга Петров", Падинска Скела,
Палилула
ОШ "Ослободиоци Београда"
Палилула
ОШ "Зага Маливук", Крњача,
Палилула
ОШ "Стеван Сремац"Борча,
Палилула
ОШ "Раде Драинац"Борча‐
Греда,Палилула
ОШ "Бранко Ћопић", Видиковац,
Раковица
ОШ "Ђура Јакшић" Канарево брдо,
Раковица
ОШ "Франце Прешерн" Миљаковац,
Раковица
ОШ "Иво Андрић" Миљаковац,
Раковица
ОШ "Коста Абрашевић" Ресник,
Раковица
ОШ "Никола Тесла" Раковица
ОШ "Петар Петровић Његош" Савски
Венац
Школа за основно образовање
одраслих "Ђуро Салај", Савски Венац
Школа за оштећене слухом‐наглуве
"Стефан Дечански", Савски Венац
ОШ "Владислав Рибникар" Врачар
МШ "Јосиф Маринковић" Врачар
ОШ "Бора Станковић" Вождовац
ОШ "Бранислав Нушић" Вождовац
ОШ "Доситеј Обрадовић" Вождовац
ОШ "Ђура Даничић" Вождовац
ОШ "Војвода Степа" Кумодраж,
Вождовац
ОШ "Змај Јова Јовановић" Вождовац
ОШ "Милан Ђ. Милићевић",

Мај 2017.

Радмила
Тодоровић

Мај 2017.

Сунчица Кушић

Мај 2017.

Милан
Младеновић

Мај 2017.

Здравко Недић

Мај 2017.

Бобан Спасојевић

Мај 2017.

Анђелија Јездић
Бобан Спасојевић

Мај 2017.

Будимир
Рондовић

Мај 2017.

Михаило
Васиљевић

Мај 2017.

Јелена Јанковић

Мај 2017.

Петар Ракас
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25

26

27
28
29
30.

31.

32.

33.

34.

Медаковић III
ОШ "Драгојло Дудић"Мали Мокри
Луг, Звездара
ОШ "Владислав Петковић Дис"
Велики Мокри Луг
ОШ "Душан Дугалић" Врачар
ОШ "Јован Миодраговић"Врачар
ОШ "Свети Сава" Врачар
ОШ "Светозар Марковић" Врачар
ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић"
Врачар
ОШ "Десанка Максимовић"
Звездара
ОШ "1300 каплара" Звездара
ОШ "Марија Бурсаћ", Звездара
ОШ "Вељко Дугошевић"Звездара
ОШ "Соња Маринковић"Земун
ОШ "Светозар Милетић"Земун
ОШ "Душан Вукасовић‐Диоген"
Бечмен, Сурчин
ОШ "Стеван Сремац" Добановци,
Сурчин
ОШ "Душко Радовић" Сремчица,
Чукарица
ОШ "Уједињене нације", Церак‐
Виногради, Чукарица
ОШ "Биса Симић", Велика Крсна,
Младеновац ОШ "Бора Лазић",
Влашка, Младеновац
ОШ "Свети Сава", Младеновац
ОШ "Коста Ђукић", Младеновац
ОШ "Ратко Павловић ‐ Ћићко" ‐
Прокупље
ОШ "Никодије Стојановић ‐ Татко" ‐
Прокупље
ОШ "9. октобар" ‐ Прокупље

Петар Ракас

Мај 2017.

Данка Нешовић

Мај 2017.

Душанка
Недељковић

Мај 2017.
Мај 2017.

Маја Главаш‐
Трбић
Катарина
Божиновић

Мај 2017.

Весна Црнобрња

Мај 2017.

Милоје Симанић

Мај 2017.

Александра
Ерцег‐Вучетић

Мај 2017.

Александра
Милошевић

Мај 2017.

Мирослав Костић
Гашевић Грујо

Мај 2017.

Милоје Симанић

12.5 Извештај о раду Тима за естетско уређење школе
Чланови Тима: МиланМладеновић, НевенаЏодић и АндријаРакочевић.
Чланови Тима за естетско уређење школе у сарадњи са ученицима и свим запосленим,
перманентно су радили на уређивању екстеријера и ентеријера школе, стварајући лепу
и подстицајну средину за рад свих чланова школског колектива.
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Превасходни циљ Тима је био развијање и неговање уметничке свести ученика. Такође,
реализујући планиране активности ученици су развијали позитиван однос према раду,
креативност, иницијативност, самосталност, сарадњи и тимском раду.
Способност тумачења стварног света учи се путем интерпретације уметности, што чини
темељ за интелигентне и морално одговорне поступке.
Групним и индивидуалним радом у школи се израђују декорације, осмишљавају панои
и сцене поводом обележавања пригодних датума: почетак нове школске године, Нове
године, Школске славе, Дана школе...
У току школске 2016/17. године Тим за естетско уређење школе је радио у складу са
планом и програмом који је био донет на почетку школске године.
Од плана се због одређених околности у извесној мери одступило из разлога болести
наставника (није у довољној мери реализована прослава рођења Николе Тесле) и из
разлога најаве пресељења школе на адресу Хајдук Станкова бр. 2.
Константан рад са ђацима је чинио обострано задовољство, те је тако урађен
макетарски натпис „ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА“ у ком пројекту су учествовали ђаци свих
образовних профила, предметни наставници су мање више радили на уређењу паноа у
ходницима у сарадњи са Тимом и ученицима, уређена је тераса школе, организована је
пригодна приредба за обележавање Дана школе, новогодишња приредба и прослава
школске славе Свети Сава.

12.6 Извештај о раду Тима за сарадњу са ученичким
домовима
Чланови Тима су Горан Учур, председник, Михаило Васиљевић и Милета Петровић
У школској 2016/17 години, 174 ученика је смештено у домовима ученика.
Р.
б.

Назив установе

Број ученика

1.

Дом ученика средњих школа ‐ Београд,ул. Радоја Домановића бр. 27

170

а)
б)

РЈ "Алекса Дејовић",ул.Хајдук Станка бр. 2
РЈ "Kaрађорђе", ул. Радоја Домановића бр. 27
РЈ "Петар Драпшин" ул. Краља Петра бр. 83

110
20

РЈ "Змај" ул. Александра Дубчека бр.1
Пољопривредна школа са домом ученика ПК “Београд”, Падинска
Скела, ул. Панчевачки пут бр. 39

20

в)
г)
2.

20

4

Активности/теме, Тима били су:
• Организација пријема и смештаја ученика у домове ученика
• Уплата ученичких стпендија и кредита за смештај и исхрану ученика
• Праћење социјалних проблема и тешкоћа
• Евиденција бројног стања ученика
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12.7 Извештај о раду Тима за самовредновање
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Драгана Радовановић, директор
Чланови Тима за самовредновање
Сунчица Кушић, наставник групе грађевинских
предмета
Блаженка Ђумић, наставник групе грађевинских
предмета
Бојана Ђорђевић, наставник математике
Душанка Недељковић, педагог
Далибор Јовић, члан Савета родитеља
Дејан Јовичић, представник Ученичког
парламента
Координатор Тима за самовредновање
Душанка Недељковић, педагог
Септембар 2016. године – почетак процеса
Време реализације самовредновања
самовредновања за школску 2016/17. годину
Јун 2017. године – завршен порцес
самовредновања
Кључна област
Показатељи
Планирање и припремање
Настава и учење
Наставни процес
Учење
Праћење напредовања ученика
Подаци о предузетим активностима
1. Ученици
Учесници који су
2. Наставници и стручни сарадник
укључени у процес
3. Родитељи
самовредновања
Фазе
1. Састанак Тима за самовредновање и избор Септембар 2016.
године
самовредновања
кључне области за самовредновање у
Грађевинској школи школске 2016/17.
године
Октобар 2017. године
2. Израда плана самовредновања и подела
задужења
Новембар 2017.
3. Припрема и израда инструмената за
године
реализацију истраживања
Децембар 2016. год. –
4. Реализација истраживања – примена
мај 2017. године
анкетних листова за ученике и наставнике
5. Прикупљање података – обрада података, Мај ‐јун 2016. године
анализа добијених резултата, предлози
мера
6. Писање извештаја о самовредновању рада Јун 2016. године
школе за школску 2016/17. годину
Јул 2016. године
7. Састанак Тима за самовредновање –
Избор кључне области за следећу школску
годину
8. Састанак Тима за самовредновање са
Јул 2016. године
Тимом за развојно планирање, заједничке
активности при изради плана за Развојно
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планирање за школску 2017/18. Годину
9. Усвајање извештаја о самовредновању за
школску 2016/17. годину на Педагошком
колегијуму

Јул 2016. године

Самовредновање кључне области: Настава и учење
Свеобухватна процена
Показатељи:
2.1.Планирање и припремање
2.1.1.Планирање
Сви наставници имају глобалне и оперативне планове. Наставници сарађују приликом
планирања писмених провера. Планирање обухвата корекције настале на основу анализе
резултата рада. Недовољна је сарадња међу члановима одељеских и стручних већа како би се
у потпуности остварила тематска и временска корелација међу предметима.
2.1.2.Припремање:
Наставници се припремају за час. За припремање користе стручну литературу, интернет и друге
изворе. Припремање је засновано на уважавању различитости код ученика у погледу њиховог
знања, искуства и способности.
2.2.Наставни процес:
2.2.1. Комуникација и сарадња
Посматрањем часова и резултатима упитника утврђено је да наставници јасно истичу циљеве
часа, дају упутства и објашњења, истичу кључне појмове и раде систематично. Наставници
подстичу ученике да слободно износе мишљење и дискутују о проблемима. Ученици су
проценили да је повратна информација коју им дају наставници подстицајна за њихов рад .
2.2.2.Рационалност и организација
Настава се заснова на претходним знањима и искуствима ученика. Постоји тенденција да
наставници модернизују наставу све чешћим коришћењем рачунара и интернета у наставном
процесу, што подстицајно утиче на ученике да и они у већој мери користе интернет и друге
изворе за учење. Фронтални облик рада је доста заступљен , мада наставници све чешће
примењују различите облике, методе и технике рада на часу (групни рад, радионице,
презентације, семинаре ...)
2.3. Учење
2.3.1.Одговорност ученика
Наставници развијају одговрност ученика према учењу подстицањем самосталности у раду и
ослањања на сопствене капацитете. Уче ученике да знања повезују са претходним искуствима
и знањима. Ученици са слабијим постигнућима често су несамостални и пребацују одговорност
на друге, не показују висок степен самосталности у учењу и руководе спољашњом
мотивацијом. Потребан им је подстицај наставника, углавном путем оцењивања.
2.3.2. Начин учења
Наставници подстичу ученике да уче путем открића, решавањем проблема, кооперативним
учењем. Ученици се подстичу да користе у току учења различите изворе знања: уџбенике
(уколико постоје), литературу, интернет.И поред подстицаја, слабији ученици их ретко користе.
Већина ученика уме да резимира научено у току часа и да прави белешке.
2.4. Праћење напредовања ученика
2.4.1 Праћење и оцењивање
Праћење и оцењивање се најчешће обавља редовно и у континуитету. Заступљено је
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формативно и сумативно оцењивање. Већи број наставника бележи податке о напредовању
ученика у педагошким свескама. Наставници сматрају да редовно прикупљају податке: о
знањима и вештинама, ангажовању, односу према раду, о самосталности и одговорности
ученика. Већина наставника образлаже оцену и даје препоруке за даље напредовање ученика
у смислу јасних упутстава шта треба побољшати у наредном периоду.
2.4.2. Извештавање
Школа има договорени начин извештавања о постигнућима ученика, али се он не реализује
увек и у потпуности пошто је већина ученика из унутрашњости што отежава комуникацију
наставник – родитељ – ученик. Велики број информација размењује се путем телефона.Школа
редовно информише Савет родитеља о постигнућима и понашању ученика.
Стандарди и индикатори
Процена
+
‐
+
2.1. Нaставник примењује одговарајућа дидактичко ‐ методичка решења.
Посматрањем часова и резултатима упитника утврђено је да наставници јасно
истичу циљеве часа, дају јасна упутства и објашњења, истичу кључне појмове и
раде систематично. Наставници све више модернизују наставу примењујући
различите облике, методе и технике рада на часу (радионице, групни рад,
семинаре, презентације). Томе доприноси континуирано стручно усавршавање
наставника.
2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Посматрањем часова и резултатима упитника утврђено је да већина наставника
учи ученике да користе различите приступе у решавању проблема, да повезују
претходно са новим градивом, као и садржаје са примерима из свакодневног
живота и различитих области. Наставници, ученици и родитељи су проценили као
добро и присутно у највећем проценту то да се у школи код ученика развија
одговорност за сопствено напредовање и постигнуте резултате. Наставници
проверавају да ли ученици препознају примену наученог и упућују и подстичу
ученике да користе додатне материјале.

+

‐

Резултати показују да наставници треба интезивније да уче ученике да поствљају
себи краткорочне и дугорочне циљеве у учењу.
2.3.Наставник прилагођава рад на часу образовно‐васпитним потребама
ученика.
Наставници рад на часу у већој мери и прилагођавају различитим потребама
ученика, нарочито у одељењима у којима се примењује индивидуализовани
приступ или има ученика који уче по индивидуалном образовном плану.

+

2.4. Ученици стичу знања на часу.
Посматрањем часова и резултатима упитника утврђено је да је већи број ученика
заинтересовани да је активан на часовима. Ученици користе повратну
информацију, показују да су разумели предмет учења, и да умеју да образложе
поступак долажења до решења.

+

И ученици и наставници се слажу да коришћење доступних извора знања није
довољно.

‐
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Додатни стандарди квалитета за стручно образовање:
2.4.8.Ученицису укључени у процену свог напретка – при планирању учења и
праћењу напретка ученикa користе се формативно оцењивање и повратне
информације.
Све већи број наставника детаљно води евиденцију о залагању ученика и
доследним вредновањем подстиче образовне напретке ученика. Већина
наставника образлаже оцену и даје препоруке за даље напредовање ученика шта
треба побољшати у наредном периоду.

+

2.4.9.Ученици су упознати са различитим врстама формативног и
сумативног оцењивања пре завршног оцењивања.
Ученици су упознати на часовима одељењског старешине са Правилником о
оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању.

+

2.4.10. Поред знања ученици стичу (и разумеју) вештине, компетенције и
ставове дефинисане у оквиру профила
Наставници и већина ученика сматра да током практичне наставе стичу вештине,
компетенције и ставове дефинисане у оквиру профила.

+

2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.
Посматрањем часова и према резултата упитника утврђено је да већина
наставника ефикасно структурира и повезује делове часа, користе време на часу,
одржава дисциплину, користе постојећа наставна средства, усмерава интеракцију
између ученика.

+

Додатни стандарди квалитета за стручно образовање:
2.5.7. Наставници ефективно примењују стандарде за наставу, обуке и
учење, као и велики број стратегија (нпр. учење усмерено на ученика,
искуствено учење, практично учење, учење у групи) како би изашли у сусрет
индивидуалним стиловима учења, способностима, култури, родној
равноправности, мотивацији, итд.
Наставници примењују стандарде за предмете за које су прописани.

+

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења:
Према мишљењу ученика, наставника и посматрача наставници поштују
Правилник о оцењивању ученика. Наставници прилагођавају захтеве
могућностима ученика и дају потпуну разумљиву информацију о њиховом раду.

+

‐

Потребно је чешће похваљивати ученике и више подстицаја ученицима да
процењују свој напредак.
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу:
Наставници показују поштовање према ученицима, дају им могућност да
постављају питања, дискутују и коментаришу, адекватно реагују на међусобно
неуважавања ученика и мотивишу ученике на разне начине.

+
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Додатни стандарди квалитета за стручно образовање:
2.8. Ученици имају могућност да уче кроз практичне облике наставе унутар
установе:
Ученици стичу практичне вештине у складу са природом образовног профила и
имају могућност да демонстрирају и увежбају вештине кроз практично учење у
радионицама у установи. Наставници јасно указују на везу између теоријских
знања и практичних вештина. Наставници идентификују и циљеве учења и
израђују наставне планове који подстичу искуствено учење кроз рад као и развој
вештина. Обука се спроводи у складу са специфичним захтевима радног процеса у
оквиру профила. Наставници подстичу појединачне ученике да идентификују
лична искуства из рада која им помажу да побољшају сопствено учење.
Наставници пружају подршку ученицима током учења кроз директно подучавање
и оснажују искуствено учење и учење кроз рад. Могућност за учење, вежбу и
оцењивање током обављања праксе у реалном или симулираном радном
окружењу користи се на најбољи могући начин.
Додатни стандарди квалитета за стручно образовање:
2.9. Ученици имају могућност да уче кроз практичне облике наставе на
радним местима у привреди ван установе:
Сви индикатори у овом стандарду се остварују.

+

+

Школа води евиденцију о ученицима на практичној настави. Потребно је развити
‐
електронски систем за прикупљање података о стопи успешности, броју ученика
на местима на којима обављају праксу, као и прикупљање података о задовољству
послодаваца.
Кључне снаге и слабости:
Кључне слабости:
Кључне снаге:
1. Недовољна сарадња међу члановима
1. Наставници су орјентисани на
одељењског и стручног већа при планирању
унапређење квалитета наставе
2. Наставници интезивно учествују у
наставе што резултира временском
неусклађеношћу обраде тема заједничких за
различитим облицима стручног
више предмета
усавршавања
3. Наставници размењују искуства кроз
2. Ученици недовољно постављају дугорочне и
угледне часове
краторочне циљеве учења
3. Ученици не користе у довољној мери
4. Школа има добру сарадњу са
различите изворе знања: уџбенике,
послодавцима код којих ученици стичу
енциклопедије, интернет…
практична знања
5. Школа ради на осавремењивању школске 4. Иако школа све више ради на промовисању
успешних ученика недовољно је заступљено
опреме
похваљивање ученика у настави
5. Неразвијен електронски систем за
прикупљање података о стопи успешности,
броју ученика на местима на којима
обављају праксу, као и прикупљање
података о задовољству послодаваца

Извештај о реализацији годишњег Плана рада Грађевинске школе за школску 2016/17. годину| 79

Грађевинска школа, Београд

Предлози мера за унапређење рада:
1. Повећати сарадњу међу члановима одељењског и стручног већа при планирању наставе
како би се временски складиле обраду тема заједничких за више предмета
2. Интезивније учити ученике да постављају краткорочне и дугорочне циљеве и задатке у
учењу
3. Повећати коришћење разноврснијих облика, метода и средстава рада функцији ефикасног
напредовања ученика
4. Чешће користити похвалу као мотив
5. Дати јасне препоруке за даље напредовање ученика ‐ јасна упутства шта треба побољшати у
наредном периоду
6. Учити ученике да процењују тачност одговора/решења и да образлажу како су дошли до
решења
7. Појачати подстицање ученика да уче путем открића и решавања проблема
8. Примењивати различите стратегије: учење усмерено на ученика, искуствено учење, учење у
групи
9. Јасно указивати на везу између теоријских знања и практичних вештина
10.Развити електронски систем за прикупљање података о стопи успешности, броју ученика на
местима на којима обављају праксу, као и прикупљање података о задовољству
послодаваца
ПЛАН ПОБОЉШАЊА:
Област квалитета: 2 ‐ Настава и учење
Задаци

Активности

Носиоци

Повећати корелацију
међу предметима

‐ Временски усклађивати
програма различитих
наставних предмета
упознавањем
наставника са сaдржајем
сродних предметана
нивоу одељењских већа
и стручних већа
‐ Израдити оквирни план
синхронизоване обраде
појединих
тема/наставних
јединица различитих
предмета на нивоу
одељењских већа
‐ Планирати тимску
наставу где је могуће

Наставници

Унапредити наставни
процеса стручним
усавршавањем
наставника о коришћењу
различитих наставних
средстава, метода и

Чешће имплемнтирати
знања стечених на
семинарима, размењивати
добре примере са
колегама, као и стручно
усавршавање нових

Наставници

Мерила за
самовредновање
Усклађени
годишњи и
месечни планови
наставника

Припреме
наставника,
педагошке
свеске,
евиденција о
посећеним
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индивидуализације
наставе у циљу пружања
додатне подршке
ученицима који спорије
напредују
Континуирано давати
повратне информација
ученицима о њиховом
напредовању

Упућивати ученике на
самопроцену личног
постигнућа и
напредовања

Савладати различите
технике учења на
часовима

Повећати партиципацију
ученика у процесу
наставе
Мотивисати ученике на
веће ангажовање при
стицању знања
(осамосталити ученике)

Развијати свест о
одговорности за
сопствено напредовање

наставника о примени
индивидуализације у
настави и индивидуалног
образовног плана

часовима

Указивати ученицима на
добре стране у учењу и
постизању циљева и
исхода, као и указивање на
неопходне промене у
учењу ради успешног
постизања циљева исхода
Подстицати ученике да
приликом формирања
оцене изнесу мишљење о
свом постигнућу

Наставници

Педагошке
свеске, лична
евиденција
наставника

Наставници

Педагошке
свеске

Стручно усавршавање
наставника о различитим
техникама учења у циљу
обучавања ученика за
примену различитих
техника учења,
оспособљавање ученика за
постављање циљева у
учењу
Евалуација рада
наставника од стране
ученика бар једном у току
школске године
‐ Заинтересовати ученике
за ангажовање на часу,
коришћење доступних
извора и повратних
информација за
унапређење учења
‐ Похваљивати напредак;
давати повратне
информације и
оспособљавање за
процењивање напретка

Наставници

Евиденција о
стручном
усавршавању

Наставници

Упитници

Наставници

Евиденција у
педагошкој
свесци о
ангажовању и
напредовању
ученика

Одељењске
старешине

Евиденција у
Књизи
евиденције

На часовима одељењског
старешине развијати свест
о одговорности за
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сопствено напредовање
Стварати подстицајну
атмосферу на часу

Развити електронски
систем за прикупљање
података о стопи
успешности, броју
ученика на местима на
којима обављају праксу,
као и прикупљање
података о задовољству
послодаваца

Поштовање и испољавање
емпатије према
ученицима, адекванто
реаговање на међусобна
неуважавања
Развијање информационог
система

Наставници

Координатор
практичне
наставе

образовно –
васпитног рада
Евиденција у
посетама
часовима, личне
евиденције
наставника
Развијен систем

12.8 Извештај о раду Тима за развојно планирање
Тим је у саставу: Драгана Радовановић – директор, Данијела Грбић, Мирјана Влашић
Николић, Блаженка Ђумић, Бојана Сандић, Анђелија Јездић, Игорка Јорданов и Весна
Ђурашиновић.
У одсуству Грбић Данијеле (породиљско боловање) Тим води Блаженка Ђумић.
Тим је у шк.2016/17.год. одржао 3 састанка, сви записници су заведени у секретаријату
школе.
Из школског развојног плана за период 2016‐2020.год. Тим је на првом састанку
издвојио кључне области које ће се реализовати у 2016/17. Израђен је Акциони план
развоја школе за шк. 2016/17.
На последњем састанку Тим је анализирао реализацију циљева и задатака из кључних
области које су биле планиране акционим планом за ову школску годину. Анализа је
следећа:
Кључна област: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
1. ЗАДАТАК: Међусобно ускладити елементе школског програма и годишњег плана
рада школе – одрађен успешно од стране свих носилаца активности.
2. ЗАДАТАК: Омогућавање остваривања циљева и стандарда образовања и
васпитања Годишњим планом рада школе – одрађен успешно од стране свих
наставника који су написали исходе за све предмете за старе образовне профиле (за
нове профиле је пропислао Министарство).
Кључна област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
1. ЗАДАТАК: Демонстрација угледних часова редовне наставе применом различитих
облика, метода и техника рада – одрађен успешно (сви наставници су одржали
угледне часове).
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3. ЗАДАТАК: Усаглашавање наставних сарджаја (хоризонтална и вертикална
корелација) – одрађен делимично – корелација предмета није на задовољавајућем
нивоу, критеријуми оцењивања су делимично усаглашени.
5. ЗАДАТАК:Увођење иницијалног тестирања за предмете које су ученици слушали у
ОШ ‐ одрађен успешно (иницијални тестови су одрађени на почетку шк. год. у другом
разреду)
Кључна област: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
1. ЗАДАТАК: Пружање подршке ученицима да уче, да се образују и напредују у
процесу стицања и примене знања у разним областима у складу са сопственим
могућностима и интересовањима – одрађен делимично успешно (сви наставници и
одељенске старешине су мотивисали и подстицали ученике да похађају допунску и
додатну наставу, али ученици се нису у већем броју укључивали у допунску наставу).
Кључна област: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
1.ЗАДАТАК: Унапредити систем пружања подршке ученицима и упознати ученике о
врстама подршке које функционишу у школи– одрађен делимично (интензивирање
допунске наставе).
2.ЗАДАТАК: Партнерство родитеља и школе– одрађен успешно (од стране тимова за
подршку ученицима из осетљивих група, биле су 3 индивидуализације и 1 ИОП).
Кључна област: ЕТОС
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ : Обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и свих
запослених
1. ЗАДАТАК: Промовисање угледа школе и свих актера образовно – васпитног рада –
одрађен успешно (Тим за уређење школе,Тим за маркетинг, сви ученици и наставници)
2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Остварити активну сарадњу са локалном заједницом и свим
заинтересираним странама за рад и успех школе;
3. ЗАДАТАК: Подизање нивоа учешћа локалне заједнице у животу и раду школе –
одрађен успешно (добра сарадња са друштвеном средином, локалном заједницом,
привредом, укључивање локалне самоуправе у израду плана уписа).
3. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Побољшање комуникације и међуљудских односа свих актера
образовно – васпитног рада
1. ЗАДАТАК: Развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских
односа у школи – успешно делимично (менторски рад је постојао за наставнике на
упражњеним радним местима, реализована су два излета запослених, организована је
заједничка посета ученика и наставника Сајму грађевинарства, ученици су са
наставницима посетили позориште и изложбе, вожња бициклима је одложена за
септембар због недостатка средстава).
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Кључна област: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
3. ЗАДАТАК: Ефективније и ефикасније континуирано самовредновање школе у
складу са прописима и приоритетима школе– одрађен успешно од стране директора и
Тима за самовредновање.
5. ЗАДАТАК: Подстицање отворености и поверења за промене и иновације у школи –
одрађен успешно (едукација наставника проведена, већина наставника је
присуствовала семинарима).
Клучна област: РЕСУРСИ
1.ЗАДАТАК: Развијати систем стручног усавршавања и континуираног развоја
наставника, стручних сарадника и директора – одрађен делимично (стручна већа су
израдила планове стручног усавршавања, али нема довољно ускостручних семинара за
грађевинску струку).
2.ЗАДАТАК: Побољшање материјално – техничких услова школе – набавка школске
опреме, наставних средстава и дидактичких материјала – одрађен успешно (у складу
са захтевима стручних већа се набавља материјал, материјал и опрема за извођење
практичне наставе, стручна литература, штампана и електронска).

12.9 Извештај о раду Тима за праћење, реализацију и
вредновање Годишњег плана рада школе
Број планираних, одржаних и неодржаних часова наставе по предметима 2016/17.
године
1‐1
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Музичка уметност
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Физика
Хемија
Биологија
Нацртна геометрија
Техничко цртање са читањем планова
Грађевински материјали
Грађевинске конструкције
Основе грађевинарства
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава – Основе грађевинарства
УКУПНО

планирано
105
70
70
35
70
140
140
70
70
70
70
70
70
70
70
35
35
120
1380

одржано
105
69
i70
34
70
136
138
70
70
67
70
66
69
69
68
34
34
120
1359

допунска
3
21
‐
‐
‐
‐
‐
‐
8
8
1
18
6
4
1
‐
‐
‐
70

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1

припремна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
9
2
‐
‐
‐
11
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1‐2
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Уметност
Физика
Географија
Хемија
Биологија
Нацртна геометрија и техничко цртање
Основе грађевинарства
Грађевински материјали
Грађевинске конструкције
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава‐Техничко цртање
Блок настава‐Основе грађевинарства
УКУПНО

планирано
105
70
70
105
140
70
35
70
35
70
70
70
70
70
105
35
35
30
30
1285

одржано
102
68
70
105
138
70
35
70
35
70
67
70
70
70
100
34
34
30
30
1268

допунска
2
21
‐
12
‐
‐
‐
‐
‐
8
‐
‐
‐
11
3
‐
‐
‐
‐
57

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
5
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
7
‐
‐
‐
‐
9
‐
‐
‐
‐
21

планирано
105
70
105
35
70
105
140
70
70
35
70
70
70

одржано
102
68
105
34
70
107
140
69
70
33
68
68
70

допунска
‐
31
‐
‐
‐
‐
‐
‐
7
‐
8
14
‐

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

280

280

‐

‐

‐

35
‐
120
1450

34
‐
120
1438

‐
‐
‐
60

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

планирано
105
70
105
35
70
105
140
70

одржано
104
69
105
34
70
105
140
69

допунска
14
21
‐
‐
‐
9
‐
1

додатна
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

1‐3
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Музичка уметност
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Физика
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Нацртна геометрија
Техничко цртање са читањем планова
Грађевински материјали
Технологија рада са практичном
наставом
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава
УКУПНО

1‐4
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Музичка уметност
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Физика
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Хемија
Екологија и заштита животне средине
Нацртна геометрија
Техничко цртање са читањем планова
Грађевински материјали
Технологија рада са практичном
наставом
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава
УКУПНО

70
35
70
70
70
280

70
35
68
68
70
280

8
‐
13
19
11
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

35
35
120
1485

35
35
120
1477

‐‐
‐
‐
96

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

планирано
111
74
111
74
37
36
74
111
148
72
74
37
111
76
148
37
37
1368

одржано
109
72
111
74
36
35
74
109
148
72
74
34
111
76
148
37
37
1357

допунска
3
21
‐
‐
‐
‐
‐
7
‐
1
8
8
20
2
‐
‐
‐
70

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
8
‐
‐
8

1‐5
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Географија
Ликовна култура
Музичка уметност
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Физика
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Основе електротехнике
Техничко цртање
Практична настава
Верска настава
Грађанско васпитање
УКУПНО

1‐6
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Историја
Музичка уметност
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Физика
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Нацртна геометрија
Техничко цртање са читањем планова

планирано
105
70
‐
105
35
70
105
70
70
70
35
70
70

одржано
104
69
‐
106
35
70
106
70
68
70
33
67
70

допунска
14
‐
‐
‐
‐
‐
9
‐
‐
‐
‐
12
19

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
‐
‐
7
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Грађевински материјали

70

70

4

‐

‐

Технологија рада са практичном
наставом
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава
УКУПНО

375

375

‐

‐

‐

35
35
120
1510

35
35
120
1503

‐
‐
‐
58

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
7
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1‐7
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Музичка култура
Географија
Нацртна геометрија и техничко цртање
Основе грађевинарства
Грађевински материјали
Хемија
Физика
Грађевинске конструкције
Технологија рада са практичном
наставом
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава
Блок настава – основе грађевинарства
УКУПНО

планирано
102
68
68
68
68
34
34
68
68
68
34
68
102
374

одржано
102
67
68
69
66
33
34
68
66
68
34
68
100
33

допунска
1
31
‐
9
‐
‐
‐
‐
1
‐
8
‐
‐
‐

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

34
34
60
30
1382

34
34
60
30
1374

‐
‐
‐
‐
50

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

планирано
105
70
‐
70
35
70
140
70
70
70
70
70
105
105
35
35
60
1250

одржано
104
68
‐
70
34
70
142
70
70
69
68
68
105
105
35
35
60
1242

допунска
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
16
‐
‐
‐
‐
‐
20

додатна
17
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11
‐
‐
‐
‐
‐
‐
28

припремна
‐
‐
7
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
9
‐
‐
‐
‐
‐
‐
16

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
6
‐
‐

припремна
‐
‐
7
‐
‐
‐
9
‐
‐

2‐1
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Историја
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Географија
Физика
Нацртна геометрија
Грађевинске конструкције
Статика и отпорност материјала
Испитивање грађевинских материјала
Испитивање бетона
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава
УКУПНО

2‐2
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Физичко васпитање
Математика
Грађевински материјали
Грађевинске конструкције
Физика у зградарству
Статика и отпорност материјала

планирано
105
70
‐
70
105
70
70
70
70

одржано
104
68
‐
70
103
70
68
70
70

допунска
16
‐
‐
‐
‐
‐
8
‐
16
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Култура становања
Организација грађења
Одржавање објеката
Верска настава
Грађанско васпитање
Музичка култура
Ликовна култура
Блок настава
УКУПНО

70
70
420
35
35
35

68
70
420
34
35
35

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

35
60
1330

34
60
1319

‐
‐
40

‐
‐
6

‐
‐
16

планирано
105
68
70
70
33
70
140
70
70
70
263

одржано
105
68
70
70
32
70
140
68
68
68
259

допунска
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

35
60
1124

35
60
1113

‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

планирано
70
70
‐
70
35
70
105
70
140
70

одржано
70
70
‐
68
32
70
104
68
140
67

допунска
16
19
‐
0
0
0
9
3
1
16

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
‐
‐
7
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1155

1155

‐

‐

‐

35
35
180
2105

35
35
180
2090

‐
‐
180
64

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
7

планирано
70
70
70
70
70
140
140

одржано
70
70
70
67
70
140
140

допунска
‐
‐
‐
6
3
‐
‐

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
‐
‐
‐
‐
7
‐
10

2‐3
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Географија
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Нацртна геометрија
Грађевинске конструкције
Статика
Технологија рада са практичном
наставом
Верска настава
Блок настава
УКУПНО

2‐4
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Географија
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Нацртна геометрија
Грађевинске конструкције
Статика
Технологија рада са практичном
наставом
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава
УКУПНО

2‐5
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Основе електротехнике
Електрична мерења
Електроника
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Електричне инсталације јаке струје
Практична настава
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава
Укупно

140
420
35
35
60
1320

140
418
35
35
60
1315

‐
‐
‐
‐
‐
9

‐
‐
‐
‐
‐
‐

14
42
‐
‐
‐
73

планирано
70
70
‐
70
35
70
105
70
140
70
1155

одржано
70
70
‐
66
32
70
105
70
140
70
1155

допунска
‐
20
‐
‐
‐
‐
11
3
1
16
‐

додатна
‐
0
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
‐
6
7
‐
‐
‐
‐
‐
6
‐
‐

35
35
180
2105

35
35
180
2098

‐
‐
‐
58

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
19

планирано
70
70
‐
70
70
70
35
70
70
70
35
700

одржано
70
66
‐
70
70
70
31
70
68
67
35
700

допунска
16
10
‐
‐
8
‐
‐
1
16
2
‐
‐

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
16
‐
‐

припремна
‐
7
7
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

35
35
60
1530

35
35
60
1517

‐
‐
‐
53

‐
‐
‐
16

‐
‐
‐
14

планирано
105
70
70
70
140
70
105
70

одржано
105
70
70
70
138
70
100
70

допунска
6
‐
8
‐
‐
‐
8
‐

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
10
‐

2‐6
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Географија
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Нацртна геометрија
Грађевинске конструкције
Статика
Технологија рада са практичном
наставом
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава
Укупно

2‐7
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Физичко васпитање
Математика
Историја
Ликовна култура
Грађевинске конструкције
Статика
Читање пројеката
Организација грађења
Технологија рада са практичном
наставом
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава
Укупно

3‐1
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Социологија
Физичко васпитање
Математика
Физика
Статика и отпорност материјала
Основе нискоградње
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Испитивање бетона ‐теорија
Испитивање бетона ‐вежбе
Асфалтне мешавине ‐ теорија
Асфалтне мешавине ‐ вежбе
Геомеханичка испитивања ‐ теорија
Геомеханичка испитивања ‐ вежбе
Верска настава
Грађанско васпитање
ЧОС
Блок настава ‐ Испитивање бетона
Блок настава ‐ Асфалтне мешавине
Блок настава ‐ Геомеханичка
испитивања
УКУПНО

35
70
70
70
70
70
35
35
35
15
15

33
70
70
70
70
70
35
35
35
15
15

5
‐
6

30

30

1250

1241

33

планирано
105
70
70
105
105
140
70
70
280
35
70
60
1180

одржано
102
70
70
105
103
140
70
70
280
35
68
60
1173

допунска
2
‐
‐
7
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
9

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
10

3‐2
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Грађевинске конструкције
Пројектна документација
Управљање одржавањем објеката
Кућне инсталације
Одржавање објеката
Верска настава
Аналитичка геометрија
Блок настава
Укупно

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3‐3
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Устав и право грађана
Физичко васпитање
Математика
Грађевинске конструкције
Организација грађења
Технологија рада са практичном
наставом
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава
УКУПНО

планирано
66
64
32
64
64
96
96
448

одржано
66
60
33
66
64
96
95
448

допунска
6
‐
‐
‐
‐
2
13
‐

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
7
‐
‐
‐
‐
10
10
‐

32
32
60
1070

33
32
60
1046

‐
‐
‐
21

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
27

планирано
64
64
‐
32
64
64
96

одржано
64
60
‐
32
64
64
95

допунска
6
‐
‐
6
‐
6
2

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
7
‐
6
4
‐
7
10

3‐4
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Устав и право грађана
Физичко васпитање
Математика
Грађевинске конструкције
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Организација грађења
Технологија рада са практичном
наставом
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава
Укупно

96
1344

96
1342

‐
‐

‐
‐

‐
‐

32
32
180
2068

32
32
180
2061

‐
‐
‐
20

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
34

планирано
62
62
31
62
62
62
93
62
62
372
31
31
90
1082

одржано
64
62
31
62
62
60
93
62
62
372
31
31
90
1082

допунска
6
‐
6
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
12

додатна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

планирано
64
64
‐
32
64

одржано
64
64
‐
32
64

допунска
6
‐
‐
6
‐

додатна
‐
‐
‐
‐
‐

припремна
7
‐
6
‐
‐

64

64

6

‐

7

96
96
1164

95
96
1162

3
13
‐

‐
‐
‐

‐
10
‐

32
32
180
1888

31
32
180
1884

‐
‐
‐
34

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
30

3‐5
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Устав и право грађана
Физичко васпитање
Математика
Економика и организација предузећа
Електричне инсталације и осветљење
Електрични апарати и уређаји
Електричне мреже и постројења
Практична настава
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава
УКУПНО

3‐6
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Устав и право грађана
Физичко васпитање

Математика
Грађевинске конструкције
Организација грађења
Технологија рада са практичном
наставом
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава
УКУПНО

3‐7
Предмет
Српски језик и књижевност
Екологија и заштита животне
средине
Физичко васпитање
Математика
Социологија са правима грађана
Предузетништво
Aпликативни рачунарски програми
Историја (одабране теме)
Организација грађења
Технологија рада са практичном
наставом

планирано
64
32

одржано
64
31

допунска
‐
‐

додатна
‐
‐

припремна
‐
‐

64
32
32
64
64
32
64
544

64
32
32
64
64
32
64
544

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава
УКУПНО

32
32
60
1116

32
32
60
1115

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

4‐1
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Филозофија
Физичко васпитање
Математика
Устав и права грађана
Бетон
Организација грађења
Испитивање бетона (T/B)
Асфалтне мешавине (T/B)
Геомеханичка испитив. (T/В)
Верска настава
Грађанско васпитање
УКУПНО

планирано

одржано

допунска

додатна

припремна

102
68
68
68
136
34
102
68
68/102
68/68
34/68
34
34
1122

101
66
68
68
135
34
99
68
68/99
68/66
34/68
34
34
1110

4
‐
‐
‐
7
3
10
‐
10
4
‐
‐
‐
38

7
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
7

3
‐
‐
‐
8
‐
18
‐
‐
‐
5
‐
‐
34

планирано
96
64
64
96

одржано
93
64
64
96

допунска
‐
3
‐
10

додатна
‐
‐
‐
‐

припремна
3
7
‐
‐

32

32

‐

‐

‐

32
64
64
64
352
32
32
60
‐
‐
‐
‐
1116

32
64
64
64
352
32
32
60
‐
‐
‐
‐
1112

6
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
24

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
4
‐
‐
‐
‐
‐
7
4
4
5
34

4‐2
Предмет
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика

Етика
Социологија са правом грађана
Одрживи развој у грађевинарства
Управљање одржавањем објеката
Предузетништво
Одржавање објеката
Верска настава
Грађанско васпитање
Блок настава
Пројектна документација
Грађевински материјали
Грађевинске конструкције
Кућне инсталације
УКУПНО

План рада часова редовне наставе је реализован 99,32%. За часове који нису одржани,
није било могуће наћи замену, јер је била у кратком року или није било адекватног
наставног кадра на располагању.
Допунска настава је реализована у складу са потребама ученика.
Додатна настава је реализована из наставних предмета који су били предвиђени за
Републичко такмичење у организацији Удружења геодетских и грађевинскох школа
Србије, у складу са Календаром такмичења МПНТР. Ученици су на Републичком
такмичењу освојили два прва и два трећа места.
Припремна настава за полагање разредних испита је реализована.
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Реализовани су сви предвиђени писмени задаци и графички радови.
План сарадње са родитељима је реализован. Одржано је минимално 4 родитељска
састанка по одељењу. Педагог и директор школе су у оквиру својих активности
сарађивали са родитељима и васпитачима. Одржан је заједнички састанак родитеља
ученика првог разреда са директором и педагогом школе 31.08.2016. године.
У току године, одржано је 19 седница Наставничког већа, 4 састанака Савета родитеља,
9 седница Школског одбора и 9 састанака Педагошког колегијума.
План сарадње са ученицима је реализован, осим у делу ученичке екскурзије.
Екскурзије није било могуће реализовати због малог броја ученика и лоше социо –
економске ситуације родитеља.
План рада секција је реализован за, рецитаторску, библиотечку, фото и Cad секцију. Хор
није имао пробе ове године, због немогућносtи усклађивања активности ученика и
присуства наставника у школи, који је у школи радио само средом, а поред наше школе
радио је и у друге две школе.
Листа изборних предмети је формирана у складу са постојећим ресурсима школе,
Савет родитеља је дао сагласност на листу.
План рада стручних сарадника је реализован.
План рада стручних органа школе је рализован.
План рада стручних већа и тимова је реализован.
План стручној усавршавања запослених је реализовн у складу са финансијским
могићностима школе и терминима реализације планираних семинара. Наставници су
остварили 1607 сати усавршавања ван установе и 1749 бодова у установи.
План здравствене превенције је реализован.
План заштите животне средине је реализован.
План сарадње са друштвеном средином и општином Звездара је реализован.
кола је у складу са планом учествовала у пројекту Међусекторско трагање за
превенцију раног напуштања школе и Лидерство у образовању.
Сви извештаји о реализацији дати су у посебним деловима Извештаја о реализацији
годишњег плана рада Грађевинске школе у школској 2016/17. години.

13. Извештај о стручном усавршавању запослених
Током школске 2016/2017. године наставници, стручни сарадници и директор
школестручно су се усавршавали путем акредитованих и неакредитованих семинара,
стручних скупова, конференција,трибина, кроз пројекте невладиних организација и
кроз активности у Установи.
Наставници, стручни сарадници и директор школе похађали су 20 различитих
акредитованих семинара. Укупан број на овај начин остварених сати стручног
усавршавања износи 1607. Највећи број наставника похађао је семинаре у
организацији школе, тако да је на семинару Квалитетна настава – социјални аспекти
успешног поучавања и учења (кат. бр. 397) учествовало 26 наставника, док је семинару
Блог, твитер и фејсбук у настави (кат. бр. 361) похађало 15 наставника. Избор семинара
уорганизацији Школе био је у складу са планираним правцима стручног усавршавања.

Извештај о реализацији годишњег Плана рада Грађевинске школе за школску 2016/17. годину| 93

Грађевинска школа, Београд

Највише семинара се односило на компетенциу К2 – компетенција за поучавање и
учење К4 – комуникација и сарадња и К1 – компетенција за наставну област, предмет и
методику наставе, мада су биле обухваћене компетенције и К3 – подршка развоју
личности детета и ученика. Већина наставника је похађала семинаре из области општих
питања наставе, васпитног рада, из грађевинарства, математике и информатике,
физичког и здравстевног здравственог васпитања. Стручно усавршавање у установи
најчешће је реализовано организовањем и посетом угледних часова које су просеку
пратили двоје запослених.

НАЗИВ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У
ОКВИРУ УСТАНОВЕ

ДАТУМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
УСАВРШАВАЊА

Душанка Недељковић

Наташа Пашић

Апсентизам

НАЧИН
УЧЕСТВОВАЊА
(присуство,
руковођење,
излагање,
ауторство,
вођење и др.)
присуство

ДОКУМЕНТ КОЈИ
ДОКАЗУЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ

БРОЈ БОДОВА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

13.1 Стручно усавршавање у установи

2

Акционо истраживање у школи

17.10.2016.

присуство

у Другој економској
школи

Угледни час ‐ ликовна култура, 2‐4

26.05.2017.

реализатор

Дневник евиднеције 2‐4

8

2

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

децембар 2016

учешће

Измене и допуне
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

Планирање наставе

20.09.2016.

присуство

Записник II седнице
Наставничког већа

2

Израда исхода за наставни предмет
ликовна култура

децембар 2016.

израда

Исходи за предмет

2

Угледни час: геомеханичка
испитивања, наст. И. Јорданов, IV1

14.09.2016.

присуство

Извештај

2

Планирање наставе

20.09.2016.

Излагање

Записник II седнице
Наставничког већа

6

Индивидуални образовни план

23.09.2016.

Излагање

Записник Одељењског већа
одељења I4 и Тима за
инклузију

6

Унапређење квалитета активности
каријерног вођења у средњим
школама: ефикасно планирање рада
школског тима за КВ и С

4.10.2016.

Учешће

Сертификат

2

Републичка секција стручних сарадника:
Клуб родитеља и наставника ‐
представљање конкретних модела /
механизама сарадње наставника и
родитеља ‐Уницеф Србија, Фондација
Отоврено друштво; Сарадња школа и
специјализованих установа у циљу
подстицања надарених и талентованих
ученика ‐ Регионални центар за таленте

11.10.2016.

Учешће

Потврда

2

Сасатанак са одељењским
старешинама, Тема: Педагошка
документација

14.10.2016.

Учешће

Потврда

2

Привредна комора Србије: Дуално
образовање ‐ Центар за дуално
образовање

28.10.2016.

Учешће

2
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Републичка секција стручних сарадника:
Адолесценти и коцкање, Снежана Алчаз,
Специјална болница за болести зависности
и Квалитет рада школе из перспективе
8.11.2016.
спољашњег вредновања; Јелена Петровић и
Ивана Николић, Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања

Учешће

Потврда

2

Угледни час: предузетништво, наст. А.
Ракочевић, IV1

Присуство

Извештај

2

Републичка секција стручних сарадника:
Презентација "Водич за одељењске
старешине", Биљана Радосављевић,
Педагошко душтво Корак напред у сарадњи
18.01.2017.
школе и родитеља" и Развој истраживачке
праксе у школи; др Ивана Ђерић и др
Славица Максић, Институт за педагошка
истраживања

Учешће

Потврда

2

Нове технологије образовању

присуство

2178

3

Угледни час: пројектна документација ‐
Команда за груписање објеката, наст. 9.03.2017.
Милан Младеновић, III/2

Присуство

Извештај

2

Републичка секција стручних сарадника: Да
ли су "дигитални урођеници" информатички
писмени ‐ Добринка Кузмановић,
Департман за психологију Филозофског
факултета у Београду; приказ књиге"Школа
14.03.2017.
и животне вештине адолесцената", Славица
Чарапић; "Образовни пакети и национална
мрежа школа и вртића против сексуалног
насиља", Душица Попадић и др Љиљана
Богавац

Присуство

Потврда

2

Угледни час: организација грађења,
"Упознавање градилишта", наст. Б.
Ђумић, III/6

22.03.2017.

Присуство

Извештај

2

Републичка секција стручних сарадника:
Представљање "Водича и радионица за рад
на превенцији трговине децом", Биљана
Лајовић; Представљање пројекта "
11.04.2017.
Предузимљиво дете ‐ успешан
предузетник", чланови удружења педагога
и психолога Средњебанатског круга из
Зрењанина

Присуство

Потврда

2

Републичка секција стручних сараданика:
"Ексцесивно пијење код младих" др Наташа
Достанић, психијатар, руководилац
одељења за алкохолизам и
политоксикоманију Специјалне болнице за
болести зависности; Улога стручних
9.05.2017.
сарадника у имплементацији дуалног
модела средњег стручног образовања"
Мирјана Бојанић, саветник ‐ координатор
Центра за стручно образовање и
образовање одраслих, ЗОУВ

Присуство

Потврда

2

Угледни час: српски језик и књижевност,
"Кад су цветале тикве", наст. А. Јездић, III/1

1.06.2017.

Присуство

Потврда

2

Републичка секција стручних сарадника:
Примери праксе

13.06.2017.

Присуство

Потврда

2

Угледни час: грађанско васпитање и верска
настава, "Људска права", Будимир
Рондовић и Ненад Симић, III/1 и III/2

6.06.2017.

Присуство

Потврда

2

Угледни час: физика, хемија, екологија:
"Атом, радиоактивност и утицај
радиоактивног зрачења на животну
средину", наст. А. Милошевић, В.
Ранисављевић, А. Петровић, I/5

15.06.2017.

Присуство

Потврда

2

12.12.2016.

9‐10.02.2017.
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Грађевинска школа, Београд

Драгана Радовановић

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
31.08.2016.
поступања у установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање

Припрема и
руковођење

Списак присутних
бр.1149

6

3

Изјава за емисију Инфобиз, Тв N1, о
дефицитарним профилима који се
школују у Грађевинској школи

13.09.2016.

Изјава

http://rs.n1info.com/a20
0885/Biznis/Hoce‐li‐
Srbija‐ostati‐bez‐
zanatlija.html

Планирање наставе

20.09.2016.

присуство

Записник II седнице
Наставничког већа

2

Индивидуални образовни план

23.09.2016.

присуство

Записник Одељењског
већа одељења I4 и Тима
за инклузију

2

Годишња скупштина ДДШС

06.10.2016.

Учешће

Други састанак са одељењским
старешинама, Тема: Изостајање
ученика

03.10.2016.

Припрема и
руковођење

Трибина о дуалном образовању у
организацији ПКС

28.10.2016.

Присуство

Списак присутних
бр.1370

6
2

учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

14.10.2016.

Припрема и
руковођење

Списак присутних
бр.1426

6

13.01.2017.

Припрема и
руковођење

Списак присутних
бр.13/1

6

http://www.novosti.rs/vesti/
beograd.74.html:648332‐
Mreza‐skola‐iznenadila‐
prosvetare

3

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016

Трећи састанак са одељењским
старешинама, Тема: Педагошка
документација
Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан
ВОР одељ. стар. са ученицима, Оцена
из владања
Новости

04.02.2017.

Изјава

Конференција „Дуално стручно
образовање у функцији ефикасног
тржишта рада“, ПКС

06.02.2017.

присуство

Стручни скуп "Нове технологије у
образовању"

09. и 10.02.2017. присуство

Oкругли сто Образовање и тржиште
рада, ФЕФА

2

23. 02. 2017.

2
уверење 2465

присуство

2
2

Пројектовање и дизајн база података,
ФЕФА

10.03.2017.

присуство

потврда

2

Обука Office 365, OШ "ИГК"

11.03.2017.

присуство

налог

2

Танјуг

15.03.2017.

изјава о
дефицитарним
занимањима

http://www.tanjug.rs/full
‐view.aspx?izb=314841

3

3

Курир

15.03.2017.

пренета изјава

http://www.kurir.rs/vesti/biz
nis/2732971/svi‐hoce‐na‐
fakultet‐a‐srbiji‐trebaju‐ko‐
lebac‐fale‐nam‐zidari‐tesari‐
armiraci‐vodoinstalateri

Ало

15.03.2017.

пренета изјава

http://www.alo.rs/u‐srbiji‐
nema‐tesara‐armiraca‐
zidara/99536

3

пренета изјава

http://www.novosti.rs/vesti/
naslovna/ekonomija/aktueln
o.239.html:655094‐Nicu‐
gradilistaa‐nema‐skolovanih‐
zidara‐tesara‐armiraca

3

Новости

15.03.2017.
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Грађевинска школа, Београд

Портал РТВ

Б92

Драгана Радовановић

РТС

пренета изјава

http://www.rtv.rs/sr_ci/d
rustvo/nema‐skolovanih‐
zidara‐tesara‐
armiraca_808200.html

3

15.03.2017.

пренета изјава

http://www.b92.net/biz/
vesti/srbija.php?yyyy=201
7&mm=03&dd=15&nav_i
d=1240307

3

16.03.2017.

изјава о
дефицитарним
занимањима

http://gradjevinska.edu.r
s/wp‐
content/uploads/2015/06
/Gradjevinci‐160317.mp4

3

15.03.2017.

Партнерство у функцији унапређивања
образовања, континуирана едукација
"Лидерство у образовању ‐
17.03.2017.
Партнерство и коминикација", Филоз.
фак, БУ

присуство

Информер

17.03.2017.

изјава о
дефицитарним
занимањима

http://informer.rs/vesti/e
konomija/124470/NIKO‐
NECE‐ZIDARE‐BAGERISTE‐
Plata‐evra‐Srbi‐radije‐
fotelju

3

Тв Прва, емисија 150 минута

20.03.2017.

изјава о
дефицитарним
занимањима

https://youtu.be/Au‐
aB3y3Dps

3

Партнерство са родитељима,
континуирана едукација "Лидерство у
образовању ‐ Партнерство и
коминикација", Филоз. фак, БУ

22.03.2017.

присуство

2

Пројектно партнерство, континуирана
едукација "Лидерство у образовању ‐
Партнерство и коминикација", Филоз.
фак, БУ

24.03.2017.

присуство

2

Београд 202, емисија Повишен тон

28.03.2017.

изјава о
дефицитарним
занимањима

http://www.rts.rs/page/radi
o/ci/story/29/beograd‐
202/2680772/.html

3

29.03.2017.

изјава,
промоција
школе и шк.
такмичења

https://mail.google.com/mai
l/u/0/?tab=wm#inbox/15d0d
2957b72c026?projector=1

3

29.03.2017.

гостовање,
промоција
школе и шк.
такмичења

https://www.youtube.com/
watch?v=SFOBPeJR8Uc

3

8. међународни симпозијум за
директоре основних и средњих школа, 09 ‐11.04.2017.
Нове тенденције у образовању

присуство

сертификат

2

Сајам грађевинарства

организација,
посета

6

присуство

2

Јутарњи програм РТС

Студио Б, Београде, добро јутро

19.04.2017.

Пословна и интеркултурална
комуникација, континуирана едукација
"Лидерство у образовању ‐
05.05.2017.
Партнерство и коминикација", Филоз.
фак, БУ

Блиц

11.05.2017.

изјава, мрежа
школа

2

http://www.blic.rs/vesti/beo
grad/upis‐u‐srednje‐skole‐
pre‐konkursa‐beogradski‐
daci‐treba‐obavezno‐da‐se‐
raspitaju‐u/exrhr6p

3
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Милан Младеновић

Драгана Радовановић

Грађевинска школа, Београд
Понашање у сукобу и алтернативни
начини решавања сукоба,
континуирана едукација "Лидерство у
образовању ‐ Партнерство и
коминикација", Филоз. Фак, БУ

12.05.2017

присуство

2

Јавни наступ, односи са јавншћу и
заговарање, континуирана едукација
"Лидерство у образовању ‐
Партнерство и коминикација", Филоз.
Фак, БУ

19.05.2017.

присуство

2

Угледни час "Obligation and permission
in the present (grammar focus)

17. 05. 2017.

присуство

Извештај

2

Угледни час ‐ ликовна култура, 2‐4

26.05.2017.

присуство

Дневник евиднеције 2‐4

2

Комуникација и унапређење сарадње,
континуирана едукација "Лидерство у
02.06.2017.
образовању ‐ Партнерство и
коминикација", Филоз. фак, БУ

присуство

Пети састанак са одељењским
старешинама, Тема: Попуњавање
педагошке документације на крају шк. 02.06.2017.
године (записници, мк,
деловодници...)

Припрема и
руковођење

Списак присутних бр.
645

6

http://informer.rs/vesti/d
rustvo/137140/SRBIJO‐
OSTAJEMO‐BEZ‐
BRAVARA‐ZIDARA‐
VODOINSTALATERA‐
Mnoge‐zanatske‐skole‐
ovog‐leta‐UGASITI

3

2

Изјава за Информер

02.06.2017.

изјава о
дефицитарним
занимањима

Изјава за ТИМ радио, М. Прњавор

21.06.2017.

изјава о упису

Изјава за Спутник

17.07.2017

изјава о
дефицитарним
занимањима

https://rs.sputniknews.co
m/analize/201707161111
932423‐srbi‐poslovi‐1/

3

Припреме за планирање и поступак
израде финансијског плана за 2018.
годину у установама основног и
средњег образовања, Образовни
информатор

18.08.2017.

присуство

сeртификат

2

Изјава за РТС

20.08.2017.

изјава о
дефицитарним
занимањима

http://gradjevinska.edu.r
s/wp‐
content/uploads/2015/06
/Matura‐
200817.mp4?_=1

3

Администратор школског сајта

током године

http://gradjevinska.edu.r
s/

20

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

децембар 2016

учешће

Измене и допуне
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Планирање наставе

20.09.2016.

Присуство

Записник II седнице
Наставничког већа

2

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
31.08.2016.
поступања у установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

Присуство

Списак присутних бр.
1149 од 31.08.2016.

2

Трећи састанак са одељењским
старешинама, Тема: Педагошка
документација

Присуство

Списак присутних

2

14.10.2016.

3
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Грађевинска школа, Београд

Алексндра
Петровић

Ведрана
Ранисављевић

Весна Ђурашиновић

Жарко Ђурашиновић

Милан Младеновић

Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан
ВОР одељ. стар. са ученицима, Оцена
из владања

13.01.2017.

Присуство

Списак присутних

2

Пети састанак са одељењским
старешинама, Тема: Попуњавање
педагошке документације на крају шк. 02.06.2017.
године (записници, мк,
деловодници...)

Присуство

Списак присутних

2

Угледни час: Пројектна документација,
09.03.2017.
III2

Припрема и
руковођење

Извештај

8

Угледни час: Статика и отпорност
материјала, наст. О. Карановић, III1

16.11.2016.

Присуство

Извештај

2

Угледни час: Организација грађења,
наст. Б. Ђумић,

22.03.2017.

Присуство

Извештај

2

Школско такмичење ‐ примена
рачунара у грађевинарству

март 2017.

Припрема и
руковођење

Извештај

6

Израда и одржавање блога у корист
наставе

током године

Припрема и
руковођење

https://odrzavanjeobjeka
ta.wordpress.com/

8

Угледни час,Спортске игре‐
Рукомет,контра напад

04.04.2017

Присуство

Евиденција у дневнику
рада

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

децембар 2016

учешће

Измене и допуне годишњег
плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

2

Сајам образовања Палилула

22.04.2017

Присуство

Извештај

2

Пети сасатанак Тима за борбу пртив
насиља,злотстављања и занемаривања 17.03.2017
2016/17

Присуство

Извештај Бр.1188/27

2

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016.

учешће

Измена и допуна годишњег
плана рада Грађевинске
школе за школску
2016/2017. годину

Сајам образовања Звездара

06.04.2017

Присуство

Извештај

2

Сајам образовања :Београдски сајам

11.04.2017

Присуство

Извштај

2

Сајам Образовања:Београдски сајам

12.04.2017

Присуство

Извештај

2

Угледни час енглеског
језика:"Obligation and permission in the 17.05.2017
present"

Присуство

Потврда

2

Угледни час српског језика"Балкански
шпијун"

19.05.2017

Присуство

Потврда

2

Угледни час српског језика"Старац и
Море"

26.05.2017

Присуство

Потврда

2

Угледни час српског језика "Тврдица"

31.05.2017

Присуство

Потврда

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске школе за децембар 2016
шк. 2016/17. год

учешће

Измене и допунегодишњег
плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

2

Угледни час физика‐хемија‐екологија
"Атом,радиоактивност, утицај
радиоактивног зрачења на животну
средину

реализатор

Дневник рада

8

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске школе за децембар 2016
шк. 2016/17. год

учешће

Измене и допуне годишњег
плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

2

Угледни час физика‐хемија‐екологија
"Атом,радиоактивност, утицај
радиоактивног зрачења на животну
средину

реализатор

Дневник рада

8

15.06.2017.

15.06.2017.
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Грађевинска школа, Београд

Милана Цупаћ

Угледни час из географије ‐
Индустријске зоне и индустријске
регије

Петар Ракас

реализатор

Евиденција у дневнику
рада

8

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016.

учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
школску 2016/2017.
годину

Комисија за прегледање тестова мале
матуре и комисија за жалбе ученика

16. и 19.06.2017.

члан школске
комисије

решење

10

Планирање наставе

20.09.2016.

присуство

Записник II седнице
Наставничког већа

2

Израда исхода за наставни предмет
географија за прву и другу годину

децембар 2016.

реализатор

Исходи за предмет
географија

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

Учешће

2

Школско такмичење ‐ монтер суве
градње

Учешће

6

Конференција и сајам "Нове
технологије у образовању 2017"

Игорка Јорданов

31.05.2017.

09, 10 и 11. 02.
2017. год

присуство

Уверење

3

Републичко такмичење ‐ монтер суве
градње

Учешће

Потврда

10

Сајмови образовања

Учешће

Извештај Тима за
маркетинг

2

Промоције уписа по основним
школама

Учешће

Извештај Тима за
маркетинг

2

Новости

31.07.2017.

Изјава о
дефицитарним
занимањима

http://www.novosti.rs/ve
sti/naslovna/ekonomija/a
ktuelno.239.html:678377‐
Dajte‐dobre‐plate‐pa‐ce‐
biti‐i‐majstora

3

Новости

31.07.2017.

Изјава о
енергетској
ефикасности

http://www.novosti.rs/ve
sti/naslovna/ekonomija/a
ktuelno.239.html:679695‐
Zidovi‐bez‐fasade‐prave‐
duple‐racune

3

Угледни час: геомеханичка
испитивања, наст. И. Јорданов, IV1

14.09.2016.

Реализација

Евиденција у дневнику
рада

8

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембр 2016.

учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
школску 2016/2017.
годину

Угледни час: Статика и отпорност
материјала, наст. О. Карановић, III1

16.11.2016.

Присуство

Потврда

2

Угледни час ‐ ликовна култура, 2‐4

26.05.2017.

Присуство

Потврда

2

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
31.08.2016.
поступања у установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

Присуство

Списак присутних
бр.1149 од 31.08.2016.

2

Трећи састанак са одељењским
старешинама, Тема: Педагошка
документација

14.10.2016.

Присуство

Списак присутних
бр.1426

2

Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан
ВОР одељ. стар. са ученицима, Оцена
из владања

13.01.2017.

Присуство

Списак присутних
бр.13/1

2
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Грађевинска школа, Београд
Пети састанак са одељењским
старешинама, Тема: Попуњавање
педагошке документације на крају шк. 02.06.2017.
године (записници, мк,
деловодници...)

Присуство

Списак присутних бр.645

2

Израда и одржавање блога у корист
наставе

Припрема и
руковођење

https://ijordanov.wordpr
ess.com/

20

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
геомеханичка испитивања ‐ практичне Децембар 2016. Израда
вежбе, трећи разред

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
геомеханичка испитивања ‐ теорија,
четврти разред разред

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
геомеханичка испитивања ‐ практичне Децембар 2016. Израда
вежбе,четврти тразред

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
Технологија рада ‐ декоратери зидних
површина, други разред

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
Технологија рада ‐ декоратери зидних
површина, трећи разред

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
основе нискоградње

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
грађевински материјали ‐ први разред ‐
декоратери зидних површина и тесари

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
грађевински материјали ‐ први разред ‐
монтер суве градње

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
грађевински материјали ‐ други разред Децембар 2016. Израда
‐ техничар за одржавање објеката

Исходи за предмет

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

децембар 2016

учешће

Измене и допуне
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Посета сајму грађевинарства ‐ вођење
ученика

19.04.2017.

Присуство

Списак

4

Промоције уписа по основним
школама

Мај 2017.

Учешће

Петар Миладиновић

Игорка Јорданов

Израда исхода за наставни предмет
геомеханичка испитивања ‐ теорија,
трећи разред

2

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу поступања у
31.08.2016.
установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање

Присуство

Списак присутних
бр.1149

2

Угледни час,Спортске игре‐
Рукомет,контранапад

Реализатор

Евиденција у дневнику
рада

8

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске школе за Децембар 2016.
шк. 2016/17. год.

учешће

Измена и допуна годишњег
плана рада Грађевинске
школе за школску
2016/2017. годину

2

Сајам образовања Палилула

22.04.2017

Присуство

Извештај

2

Програм стручног усавршавања за
достизање основног нивоа дигиталних
компетенција за наставнике основних и
средњих школа, МПНТР

22,23,29,
30.08.2017.

Присуство

04.04.2017

8
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Ненад Симић

Грађевинска школа, Београд
Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.
Пројекат "Толерантан сам на..."

учешће

Април‐Јун

релаизатор

2

10

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
31.08.2016.
поступања у установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

присуство

Списак присутних
бр.1149 од 31.08.2016.

2

Угледни час ‐ Бетон (одељ.IV/1)

12.10.2016.

реализатор

Евиденција у дневнику
рада

8

Други састанак са одељењским
старешинама, Тема: Изостајање
ученика

03.10.2016.

присуство

Списак присутних
бр.1370 од 03.10.2016.

2

Трећи састанак са одељењским
старешинама, Тема: Педагошка
документација

14.10.2016.

присуство

Списак присутних
бр.1426

2

Угледни час: Статика и отпорност
материјала, наст. О. Карановић, III1

16.11.2016.

Присуство

Извештај

2

Учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Припрема и
руковођење

https://mojbeton.wordpr
ess.com/

20

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016

Израда и одржавање блога у корист
наставе

Биљана Милосављевић

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
школску 2016/2017.
годину

Израда исхода за наставни предмет‐
Бетон, четврти разред

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет‐
Испитивање бетона (вежбе), други
разред

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет‐
Испитивање бетона (вежбе), четврти
разред

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет‐
Испитивање бетона ( теорија и вежбе),
трећи разред

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет‐
Испитивање грађевинских материјала
(теорија и вежбе), други разред

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет‐
Грађевински материјали, други разред
(извођачи)

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

децембар 2016

учешће

Измене и допуне годишњег
плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

2

Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан
ВОР одељ. стар. са ученицима, Оцена
из владања

13.01.2017.

присуство

Списак присутних
бр.13/1

2

Угледни час: Нацртна геометрија, наст.
14.03.2017.
С. Кушић, II‐3

Присуство

Извештај

2

Школско такмичење ‐ Бетон

март 2017.

Припрема и
руковођење

Извештај

6

Посета сајму грађевинарства ‐ вођење
ученика

19.04.2017.

Присуство и
вођење ученика Списак
IV‐1

4

Републичко такмичење ‐ Бетон

мај 2017.

учешће

10
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Оливера Карановић

Грађевинска школа, Београд
Угледни час: геомеханичка
испитивања, наст. И. Јорданов, IV1

14.09.2016.

присуство

Евиденција у дневнику
рада

2

Угледни час ‐ Бетон (одељ.IV/1)

12.10.2016.

присуство

Евиденција у дневнику
рада

2

Угледни час: техничко цртање/ 1‐1/
М.Главаш‐ Трбић

17.10.2016.

присуство

Евиденција у дневнику
рада

2

Угледни час: Статика и отпорност
материјала, наст. О. Карановић, III1

16.11.2016.

реализатор

Извештај

8

Угледни час:предузетништво / 4‐2/,
наст. А. Ракочевић

21.12.2016.

присуство

Извештај

2

Угледни час: грађ.констр / 2‐4 / , наст.
М.Петровић

01.03.2017.

присуство

Извештај

2

Угледни час: Пројектна документација,
09.03.2107.
III2

присуство

Извештај

2

Угледни час:нацртна геом. /2‐3/, наст.
С. Кушић

14.03.2017.

присуство

Извештај

2

Угледни час:гр. конструкције / 2‐2/,
наст. Н.Џодић

30.05.2017.

присуство

Извештај

2

Угледни час: српски језик, В. Црнобрња 19.05.2017.

присуство

потврда

2

Школско такмичење Статика и ОМ 3

30.03.2017.

Припрема и
руковођење

Извештај

6

Републичко такмичење: Статика и ОМ
3

08.05.‐
10.05.2017.

учешће

Извештај

10

учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу поступања у
31.08.2016.
установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

Присуство

Списак присутних
бр.1149 од 31.08.2016.

2

Други састанак са одељењским
старешинама, Тема: Изостајање ученика

03.10.2016.

Присуство

Списак присутних
бр.1370 од 03.10.2016.

2

Трећи састанак са одељењским
старешинама, Тема: Педагошка
документација

14.10.2016.

Присуство

Списак присутних
бр.1370 од 03.10.2016.

2

Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан ВОР
одељ. стар. са ученицима, Оцена из
владања

13.01.2017.

Присуство

Списак присутних
бр.1370 од 03.10.2016.

2

Израда исхода за наставни предмет
статика, други разред

Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет статика
Децембар 2016.
отпорност материјала ТОО, други разред

Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет статика
и отпорност материјала, дстатика и
Децембар 2016.
отпорност материјала ГТЛИ,други разред

Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
статика и отпорност материјала ГТЛИ,
трећи разред

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
статика, други разред

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
Технологија рада ‐ армирачи, други
разред

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
основе грађевинарства МСГ, први
разред

Децембар 2016. Израда

Исходи за предмет

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016.
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Анђелија Јездић

Грађевинска школа, Београд
Угледни час српског језика"Балкански
шпијун"

19.05.2017

Присуство

Потврда

2

Угледни час српског језика"Старац и
Море"

26.05.2017

Присуство

Потврда

2

Угледни час енглеског језика:"Teenage
victims of crime"

31.05.2017.

Присуство

Потврда

2

Угледни час из српског језика"Кад су
цветале тикве"

1.06.2017.

реализатор

Извештај

8

22,23,29,
30.08.2017.

Присуство

Угледни час енглеског језика ''Teenage
victims of crime''

31.05. 2017.

присуство

Потврда

2

Израда исхода за наставни предмет
Практична настава

децмбар 2016

израда

Исходи за предмет

2

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Извештај

8

Програм стручног усавршавања за
достизање основног нивоа
дигиталних компетенција за
наставнике основних и средњих
школа, МПНТР

Сретен Лукић

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

Децембар 2016. учешће

Угледни час,практична настава електро
струке "Провлачење инсталационих
31.05.2017.
каблова"

реализатор

Посета историјском музеју Србије,
изложба "Михајло Пупин" вођење
ученика

11.10.2017.

припрема и
списак присутних
вођење ученика

3

Сајам "Обновљиви извори енергије"

24.05.2017.

посета

2

Сајам грађевинарства

19.04.2017.

присуство;
списак присутних
вођење ученика

4

Промоција Грађевинске школе по
основним школама у Ваљевском
региону

мај 2017

учешће

Извештај Тима за
маркетинг

2

22,23,29,
30.08.2017.

Присуство

Програм стручног усавршавања за
достизање основног нивоа
дигиталних компетенција за
наставнике основних и средњих
школа, МПНТР

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
31.08.2016.
поступања у установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

Јелена Бешић

8

8

Припрема и
руковођење

Списак присутних
бр.1149

2

учешће

Измене и допуне
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

децембар 2016

Израда исхода ѕа наставни предмет
Енглески језик

Децембар 2016. израда

Исходи за предмет

2

Угледни час "Obligation and permission
in the present (grammar focus)

17. 05. 2017.

реализатор

Извештај

8

Угледни час "Obligation and permission
in the present (work book exercises)

18. 05. 2017.

реализатор

Извештај

8

Угледни час из географије ‐
Индустријске зоне и индустријске
регије

31. 05. 2017.

присуство

Потврда

2
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Грађевинска школа, Београд
23.09.2016.

присуство

Записник Одељењског
већа одељења I4 и Тима
за инклузију

2

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
31.08.2016.
поступања у установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

присуство

Списак присутних
бр.1149 од 31.08.2016.

2

Други састанак са одељењским
старешинама, Тема: Изостајање
ученика

03.10.2016.

присуство

Списак присутних
бр.1370 од 03.10.2016.

2

угледни час "Квадратна једначина ‐
Виетове формуле"

08.12.2016.

присуство

Потврда

2

учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Присуство

Списак присутних

2

2

Катарина Божиновић

Индивидуални образовни план

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016.

Мирослав Костић

Пети састанак са одељењским
старешинама, Тема: Попуњавање
педагошке документације на крају шк. 02.06.2017.
године (записници, мк,
деловодници...)
Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016.

Учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

Школско такмичење‐армирачи

29.3.2017.

Учешће

Извештај

6

Сајам образовања Звездара

06.04.2017

Присуство

Извештај Тима за
маркетинг

2

Учешће

Извештај Тима за
маркетинг

2

Промоције уписа по основним
школама
Сајам образовања :Београдски сајам

11.04.2017

Учешће

Извештај Тима за
маркетинг

2

Израда исхода ‐ армирачи

децембар 2016.

Учешће

Исходи за предмет

2

присуство

Списак присутних
бр.1149 од 31.08.2016.

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске школе за децембар 2016.
шк. 2016/17. год.

учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Трећи састанак са одељењским
старешинама, Тема: Педагошка
документација

14.10.2016.

присуство

Списак присутних
бр.1370 од 03.10.2016.

2

Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан ВОР
одељ. стар. са ученицима, Оцена из
владања

13.01.2017.

присуство

Списак присутних
бр.1370 од 03.10.2016.

2

Посета историјском музеју Србије,
изложба "Михајло Пупин" вођење
ученика

11.10.2017.

припрема и
вођење

списак ученика

3

Угледни час из Основа
електротехникке/II‐5/

30.05.2017.

реализатор

извештај

8

Израда исхода за наставни предмет
Основе електротехнике за други
разред

децембар 2016.

израда

исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
Електрични апарати и уређаји за трећи децембар 2016.
разред

израда

исходи за предмет

2

Зорка Јовичевић

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу поступања у
31.08.2016.
установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,
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Небојша Црномарковић

Горан Учур

Зорка Јовичевић

Грађевинска школа, Београд
Израда исхода за наставни предмет
Електричне инсталације и осветљење
за трећи разред

децембар 2016.

израда

исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни прадмет
Техничко цртање

децембар 2016.

израда

исходи за предмет

2

Формативно и сумативно оцењивање

30.03.2017.

присуство

ЕТШ Стари град

2

Приказ књиге " Школа и животне
вештине адолесцената" аутор Славица 22.12.2016.
Чарапић

присуство

ЕТШ Стари град

2

Планирање и припремање за наставу

29.09.2016.

присуство

ЕТШ Стари град

2

Фаблаб‐лабораторија за дигиталну
фабрикацију и увођење 3D штампе у
образовни систем

14.12.2016.

присуство

ЕТШ Стари град

2

Посета угледном часу из ОЕТ
лаб.вежбе

16.03.2017.

присуство

ЕТШ Стари град

2

Дефинисање циљева и мерење исхода
08.06.2017.
у настави

присуство

ЕТШ Стари град

2

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016.

учешће

Привредна комора Србије: Дуално
образовање

28.10.2016

присуство

2

Конференција „Дуално стручно
образовање у функцији ефикасног
тржишта рада“, ПКС

06.02.2017

присуство

2

Пројектовање и дизајн база података,
ФЕФА

10.03.2017

присуство

Сајам грађевинарства

19.04.2017

организација и
посета

Израда и одржавање блога у корист
настава

децембар 2016.

Припрема и
руковођење

https://prakticnanastavab
log.wordpress.com/

20

Студио Б ”Београде
добро јутро”

29.03.2017

учешће

https://www.youtube.co
m/watch?v=mas8v0239c
A&feature=youtu.be

3

ТВ Прва‐Вести у 18 часова

03.05.2017

учешће

https://www.youtube.co
m/watch?v=mKoHASa7B3
Y&feature=share

3

ТВ АС Шабац ”Недељно
поподне”

21.05.2017

учеће

https://www.youtube.co
m/watch?v=aJIgL8oABDU

3

ТВ
ОК Ковачица

10.06.2017

учешће

https://www.youtube.co
m/watch?v=qnIpp3wNNO
E&feature=share

3

2

потврда

2
6

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

децембар 2016

учешће

Измене и допуне
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

Школско такмичење ‐ руковалац грађ.
мех.

март 2017.

ментор

Извештај Тима за
маркетинг

6

Републичко такмичење ‐ руковалац
грађ.мех.

ментор

потврда

10

Сајмови образовања

учешће

Извештај Тима за
маркетинг

2

Промоције уписа по основним
школама

учешће

Извештај Тима за
маркетинг

2
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Невена Џодић

Бојана Сандић

Милета Петровић

Грађевинска школа, Београд
Измене и допуне
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

децембар 2016

учешће

Школско такмичење‐керамичар‐
терацер‐пећар

Март 2017.

учешће

6

Републичко такмичење‐керамичар‐
терацер‐пећар

Мај 2017.

учеће

10

2

Сајмови образовања

учешће

Извештај Тима за
маркетинг

2

Промоције уписа по основним
школама

учешће

Извештај Тима за
маркетинг

2

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

децембар 2016

учешће

Измене и допуне
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

Израда исхода за наставни предмет ‐
Одржавање објеката (вежбе), други
разред

децембар 2016.

израда

исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет ‐
Одржавање објеката (вежбе), трећи
разред

децембар 2016.

израда

исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет ‐
Одржавање објеката (вежбе), четврти
разред

децембар 2016.

израда

исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет ‐
Технологија рада са практичном
наставом (вежбе), други разред

децембар 2016.

израда

исходи за предмет

2

Сајам образовања

11.04.2017

Присуство

Извштај

2

Програм стручног усавршавања за
достизање основног нивоа
дигиталних компетенција за
наставнике основних и средњих
школа, МПНТР

22,23,29,
30.08.2017.

Присуство

Угледни час из предмета Грађевинске
конструкције ‐ тема: дрвене кровне
конструкције ‐ двострука кровна
столица

30.05.2017.

Реализатор

Извештај

8

Израда исхода за наставни предмет ‐
Грађевинске конструкције ‐ први
разред ‐ грађевински техничар ѕа
лабораторијска испитивања

децембар 2016.

Израда

исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет ‐
Грађевинске конструкције ‐ први
разред ‐ грађевински техничар за
одржавање објеката

децембар 2016.

Израда

исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет ‐
технологија рада са практичном
наставом ‐ керамичар ‐теорија први
разред

децембар 2016.

Израда

исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет ‐
технологија рада са практичном
децембар 2016.
наставом ‐ тесар ‐теорија ‐ први разред

Израда

исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет ‐
технологија рада са практичном
наставом ‐ тесар ‐теорија ‐ други
разред

Израда

исходи за предмет

2

децембар 2016.

8
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Невена Џодић

Грађевинска школа, Београд
Израда исхода за наставни предмет ‐
технологија рада са практичном
наставом ‐ тесар ‐теорија ‐ трећи
разред

децембар 2016.

Израда

исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет ‐
грађевинске конструкције ‐ други
разред ‐ техничар за одржавање
објеката

децембар 2016.

Израда

исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет ‐
грађевинске конструкције ‐други
разред ‐ извођач завршних и
инсталатерских радова

децембар 2016.

Израда

исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет ‐
читање пројеката ‐ други разред ‐
монтер суве градње

децембар 2016.

Израда

исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет ‐
Грађевинске конструкције ‐ други
разред ‐ грађевински техничар ѕа
лабораторијска испитивања

децембар 2016.

Израда

исходи за предмет

2

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

децембар 2016

учешће

Измене и допуне
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

Школско такмичење ‐ грађевинске
конструкције ‐ друга година

март 2017.

Реализатор

Извештај

6

21. април 2017.

Oбјављен рад у
зборнику
радова
Грађевински
факултет у
Суботици

UDK:69.059.2:624.131.53
DO1:10.14415/конферен
ција GFS2017.022

10

Учешће на 5. међународној
конференцији Савремена достигнућа у 21. април 2017.
грађевинарству 2017.

Учешће на 5.
међународној
конференцији
Савремена
достигнућа у
грађевинарству
2017.

UDK:69.059.2:624.131.53
DO1:10.14415/конферен
ција GFS2017.022

2

Угледни час: Статика и отпорност
материјала, наст. О. Карановић, III1

16.11.2016.

Присуство

Извештај

2

Угледни час физика‐хемија‐екологија
"Атом,радиоактивност, утицај
радиоактивног зрачења на животну
средину

15.06.2017.

Реализатор

извештај

8

Предавања са дискусијом ‐ Друштво
физичара Србије

24.06.2017.

учесник

потврда (два сата)

2

Предавања са дискусијом ‐ Друштво
физичара Србије

10.12.2016.

учесник

потврда (два сата)

2

2

Михаило Васиљевић

Александра
Милошевић

Објављен рад ‐ ASSESSMENT OF THE
SITUATION AND REMEDIATION
MEASURES OF CHILDREN
INSTITUTION " DOLORES " IN BELGRADE

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

децембар 2016.

учешће

Измене и допуне
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

Школско такмичење зидар

март 2017.

ментор

Извештај са такмичења

2

Сајмови образовања

мај, јуни 2017.

учешће

Извештај Тима за
маркетинг

2

Промоције уписа по основним
школама

мај, јуни 2017.

учешће

Извештај Тима за
маркетинг

2
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Весна Црнобрња

Грађевинска школа, Београд
Исходи за предмет, српски језик и
књижев.

Децембар, 2016 Израда

исходи за предмет

2

Израда плана, ИОП

септембар 2016

записник 1/4

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

Децембар, 2016 учешће

Измена и допуна
годишњег плана
Грађевинске школе

2

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
31.08.2016.
поступања у установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

присуство

Списак присутних
бр.1149

2

Други састанак ОС, Изостајање ученика 14.10.2016

присуство

евиденција присутних

2

Трећи састанак ОС, Педагошка
документација

14.10.2016.

присуство

евиденција присутних

2

Четврти састанак ОС, Оцена из
владања

13.1.2017.

присуство

евиденција присутних

2

Facebook страница, Грађевинска
школа, Београд

фебруар, 2012

вођење

администратор

8

Угледни час, Пројектна документација

9.3.2017.

присуство

потврда

2

Угледни час, енглески језик, Оbligation
and permssion in the present

18.5.2017.

присуство

потврда

2

Угледни час, енглески језик, Teenage
victims of crime

31.5.2017.

присуство

потврда

2

Угледни час, српски језик и
књижевност, Балкански шпијун

19.5.2017

припрема и
вођење

извештај

8

учешће

Измене и допуне
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

Блаженка Ђумић

Израда

децембар 2016

Implementation of the BIM technologyin
the Construction industry (заједнички
15.9.2016.
европски програм обуке)

Инжењерска комора
Србије‐ програм обуке
on line полазник перманентног стручног
усавршавања чланова
ИКС

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
31.8.2016.
поступања у установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

присуство

Списак присутних
бр.1149 од 31.08.2016

2

Други састанак са одељењским
старешинама, Тема: Изостајање
ученика

3.10.2016.

Присуство

Списак присутних
бр.1370 од 03.10.2016.

2

Посета изложби посвећеној архитекти
Краснову у Народној скупштини

26.10.2016.

присуство,
списак присутних
вођење ученика

Трећи састанак са одељењским
старешинама, Тема: Педагошка
документација

14.10.2016.

присуство

списак присутних бр.
1426

2

Угледни час: Статика и отпорност
материјала, наст. О. Карановић, III1

16.11.2016.

присуство

Извештај

2

присуство

Сертификат ‐новембар
2016.

2

RIGIPS AKADEMIJA 2016 ‐ пет
предавања теме: сува градња Rigips
плочама и здраво становање; топлотна
изолација и уштеда енергије; звучна
фебруар‐јул
изолација и апсорбција;
2016.
противпожарна заштита; машинско и
ручно малтерисање и глетовање; Rigips
калкулације, атести и алати за
пројектовање

2

3
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Грађевинска школа, Београд

Будимир Рондовић

Блаженка Ђумић

Предавање: Активна кућа‐ принципи и
2.12.2016.
VELUX искуство

присуство

Инжењерска комора
Србије‐ програм обуке
перманентног стручног
усавршавања чланова
ИКС

2

2

Предавање: BIM‐ Building Information
Modeling ‐Револуција комуникације у
грађевинарству

15.12.2016.

присуство

Инжењерска комора
Србије‐ програм обуке
перманентног стручног
усавршавања чланова
ИКС

Израда исхода за предмете ‐
Одржавање објеката (теорија), II и IV
раз; организација грађења III раз 3.ст;
организација грађења III и IV раз‐
извођачи, управљање одржавањем
објеката III и IV раз

децембар 2016

израда

исходи

2

Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан
ВОР одељ. стар. са ученицима, Оцена
из владања

13.01.2017.

присуство

списак присутних бр.
13/1

2

Пројектовање и дизајн база података,
ФЕФА

10.3.2017.

присуство

потврда

2

Угледни час из организацијe грађења
III/6

22.03.2017.

реализатор

Извештај

8

Сајам грађевинарства

19.4.2017.

присуство;
списак присутних
вођење ученика

4

Грађевинска школа‐ "отворена врата"

27.5.2017.

учешће

списак присутних

2

Угледни час из Технологије рада са
практичном наставом/II‐5 Лукић
Сретен

31.05.2017.

присуство

извештај

2

Пети састанак са одељењским
старешинама, Тема: Попуњавање
педагошке документације на крају шк. 02.06.2017.
године (записници, мк,
деловодници...)

присуство

Списак присутних бр.645

2

Угледни час из oснова
електротехникке/II‐5 Јовичевић Зорка

06.06.2017.

присуство

извештај

2

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
31.08.2016.
поступања у установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

присуство

Списак присутних
бр.1149 од 31.08.2016.

2

Планирање наставе

20.09.2016.

присуство

Записник II седнице
Наставничког већа

2

Сасатанак са одељењским
старешинама, Тема: Педагошка
документација

14.10.2016.

присуство

списак присутних

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школеза шк. 2016/2017. год.

децембар 2016.

учешће

Измена и допуна годишњег
плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

2

Израда исхода за наставни предмет
социологија

децембар 2016.

израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
Устав и права грађана

децембар 2016.

израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
социологија са правима грађана

децембар 2016.

израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
грађанско васпитање

децембар 2016.

израда

Исходи за предмет

2
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Милош Петровић

Грујо Гашевић

Радмила
Тодоровић

Предраг Ковачевић

Будимир Рондовић

Грађевинска школа, Београд
Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан
ВОР одељ. стар. са ученицима, Оцена
из владања

13.01.2017.

Угледни час "Људска права"
Угледни час физика‐хемија‐екологија
"Атом,радиоактивност, утицај
радиоактивног зрачења на животну
средину

15.06.2017.

присуство

Списак присутних

2

реализатор

Извештај

8

присуство

Извештај

2

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе
за шк. 2016/2017. год.

децембар 2016.

учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

Израда исхода за наставни предмет
Технологија рада за први, други и
трећи разред‐р.г.м.

децембар 2016.

израда

Исходи за предмет

6

децембар 2016.

учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Израда исхода за електроинсталатере,
децембар 2016.
практични машински део први разред

израда

Исходи за предмет

2

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школеза шк. 2016/2017. год.

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016.

учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

Школско такмичење ‐ руковалац грађ.
мех.

Март 2017.

ментор

Извештај са такмичења

6

Републичко такмичење ‐ руковалац
грађ.мех.

Мај 2017.

ментор

потврда

10

Сајмови образовања

Мај 2017.

учешће

Извештај Тима за
маркетинг

2

Промоције уписа по основним
школама Младеновац и Миријево

Мај, јун 2017.

учешће

Извештај Тима за
маркетинг

4

Сајам грађевинарства

19.04.2017.

учешће

Угледни час I/3 Уређај за напајање
мотора

09.06.2017.

реализатор

Извештај

8

Учешће на такмичењу на сајму
грађевинарства за РГМ

19.04.2017.

ментор

Извештај са такмичења

10

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
31.08.2016.
поступања у установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

присуство

Списак присутних
бр.1149

2

Трећи састанак са одељењским
старешинама, Тема: Педагошка
документација

14.10.2016.

присуство

Списак присутних

2

Угледно/огледни блок‐час техничког
цртања "Конструкција правилних
многоуглова и елипсе" 1‐1, наставник
Маја Главаш ‐ Трбић

17.10.2016.

присуство

Извештај
бр.1783/30.12.2016.
Књига евиденције 1‐1

2

Угледни час: Статика и отпорност
материјала, наст. О. Карановић, III1

16.11.2016.

присуство

извештај

2

учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016.

4
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Бојана
Ђорђевић

Данка Нешовић

Милош Петровић

Грађевинска школа, Београд
Израда исхода за наставни предмет
Грађевинске конструкције II разред, III
степен

децембар 2016.

израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
Грађевинске конструкције II разред,
монтер суве градње

децембар 2016.

израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
Грађевинске конструкције III разред, III децембар 2016.
степен

израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
Одржавање објеката III разред

децембар 2016.

израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
Организација грађења II, монтер суве
градње

децембар 2016.

израда

Исходи за предмет

2

Израда исхода за наставни предмет
Технологија рада III разред ‐ армирач

децембар 2016.

израда

Исходи за предмет

2

Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан
ВОР одељ. стар. са ученицима, Оцена
из владања

13.01.2017.

присуство

списак присутних

2

Угледни час: Грађевинске конструкције
01.03.2017.
(2‐4)

реализатор

извештај

8

Пети састанак са одељењским
старешинама, Тема: Попуњавање
педагошке документације на крају шк. 02.06.2017.
године (записници, мк,
деловодници...)

присуство

Списак присутних бр.645

2

Израда исхода ѕа наставни предмет ‐
Енглески језик

децембар 2017.

израда

Исходи за предмет

2

Угледни час из српског језика"Кад су
цветале тикве"

1.06.2017.

присуство

потврда

2

Угледни час,практична настава електро
струке"Провлачење инсталационих
31.05,2017.
каблова"

присуство

потврда

2

Угледни час"Teenage victims of crime"

31.05.2017.

реализатор

извештај

8

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016.

учешће

Измена и допуна годишњег
плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

2

ТВ
ОК Ковачица

10.06.2017

учешће

https://www.youtube.com/
watch?v=qnIpp3wNNOE&fea
ture=share

3

ТВ АС Шабац ”Недељно
поподне”

21.05.2017.

учешће

https://www.youtube.com/
watch?v=aJIgL8oABDU

3

Промоција школе у основним школама
мај 2017.
у Београду

учешће

Извештај Тима за
маркетинг

2

Угледни час из рачунарства и
25.05.2017.
информатике "Електронска пошта", 1‐4

присуство

Извештај

2

Угледни час, српски језик,"Тврдица",
Ж.Б.Молијер

31.05.2017.

присуство

потврда

2

Угледни час, српски језик и
књижевност, Балкански шпијун

19.05.2017

присуство

потврда

2

Сајам "Обновљиви извори енергије"

24.05.2017.

посета сајму

Израда распореда часова за шк.2016/17

август 2016.

ауторство

документ ‐ распоред
часова

20

Припрема и
руковођење

Списак присутних бр.1149

2

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу поступања у
31.08.2016.
установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

2
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Грађевинска школа, Београд
Други састанак са одељењским
старешинама, Тема: Изостајање
ученика

03.10.2016.

Припрема и
руковођење

Списак присутних
бр.1370

2

Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан
ВОР одељ. стар. са ученицима, Оцена
из владања

13.01.2017.

Припрема и
руковођење

Списак присутних
бр.13/1

2

Новогодишња креативна радионица

децембар 2016.

ауторство

фотографије

6

Исходи за предмет математика

Децембар, 2016 Израда

исходи за предмет

2

присуство

Потврда

2

2

Бојана Ђорђевић

Угледни час из математике "Квадратна
једначина ‐ Виетове формуле", проф. Ј. 08.12.2016.
Савовић
Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

децембар 2016

учешће

Измене и допуне
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

Школско такмичење из математике

март 2017.

Припрема и
руковођење

Извештај

6

Републичко такмичење из математике 8.5.‐10.5.2017.

учешће

Извештај

10

Посета часу математике у одељењу 1‐6
20.04.2017.
код проф. К. Божиновић

присуство

Књига евиденције

2

Угледни час "Obligation and permission
in the present" (work book exercises),
проф. Ј.Бешић

присуство

Извештај

2

Угледни час из рачунарства и
25.05.2017.
информатике "Електронска пошта", 1‐4

реализатор

Извештај бр.890

8

Угледни час"Teenage victims of crime",
проф. Д. Нешовћ

31.05.2017.

присуство

Извештај

2

Угледни час из српског језика"Кад су
цветале тикве", проф. А. Јездић

1.06.2017.

присуство

Извештај

2

Пети састанак са одељењским
старешинама, Тема: Попуњавање
педагошке документације на крају шк. 02.06.2017.
године (записници, мк,
деловодници...)

присуство

Списак присутних бр.
645

2

Угледни час физика‐хемија‐екологија
"Атом,радиоактивност, утицај
радиоактивног зрачења на животну
средину

присуство

извештај

2

пружање
подршке

извештај

2

18. 05. 2017.

15.06.2017.

Дафина Жагар Марков

Тестирање ученика 1‐4 и 1‐5 од стране
студената са Филозофског факултете ‐
одсек психологија
Планирање наставе

20.09.2016.

присуство

Записник II седнице
Наставничког већа

2

Индивидуални образовни план

23.09.2016.

присуство

Записник Одељењског
већа одељења I4 и Тима
за инклузију

2

Угледни час Teenage victims of crime,
проф. Данка Нешовић

31.05.2017

присуство

извештај

2

Угледни час Ж.Б.Молијер, проф.
Дафина Жагар Марков

31.05.2017

реализатор

извештај

8

Израда исхода за наставни предмет
Српски језик и књижевност

фебруар 2017.

реализатор

исходи за премет

2

Формативно и сумативно оцењивање

30.03.2017

присуство

ЕТШ Стари град, извештај

2

Дефинисање циљева и мерење исхода
08.06.2017
у настави

присуство

ЕТШ Стари град, извештај

2
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Дафина
Жагар
Марков

Грађевинска школа, Београд
Програм стручног усавршавања за
достизање основног нивоа
дигиталних компетенција за
наставнике основних и средњих
школа, МПНТР

22,23,29,
30.08.2017.

Присуство

Угледни час:предузетништво /4‐2/,
наст. А. Ракочевић

21.12.2016.

одржао

Извештај

8

Угледни час: техничко цртање /1‐1/
М.Главаш‐ Трбић

17.10.2016.

присуство

Евиденција у дневнику
рада

2

учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016.

Сајам грађевинарства

Андрија Ракочевић

Израда исхода за стручне наставне
предмете

учешће
децембар 2016.

4

Израда

исходи за предмет

2

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
31.08.2016.
поступања у установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

Присуство

Списак присутних бр.
1149 од 31.08.2016.

2

Други састанак са одељењским
старешинама, Тема: Изостајање
ученика

03.10.2016..

Присуство

Списак присутних
бр.1370

2

Трећи састанак са одељењским
старешинама, Тема: Педагошка
документација

14.10.2016.

Присуство

Списак присутних

2

Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан
ВОР одељ. стар. са ученицима, Оцена
из владања

13.01.2017.

Присуство

Списак присутних

2

Пети састанак са одељењским
старешинама, Тема: Попуњавање
педагошке документације на крају шк. 02.06.2017.
године (записници, мк,
деловодници...)

Присуство

Списак присутних

2

Грађевинска школа‐ "отворена врата"

учешће

списак присутних

2

Програм стручног усавршавања за
достизање основног нивоа
дигиталних компетенција за
наставнике основних и средњих
школа, МПНТР

Сунчица Кушић

8

27.5.2017.

8
22,23,29,
30.08.2017.

Присуство

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
31.08.2016.
поступања у установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

Присуство

Списак присутних бр.
1149 од 31.08.2016.

2

Други састанак са одељењским
старешинама, Тема: Изостајање
ученика

03.10.2016..

Присуство

Списак присутних
бр.1370

2

Трећи састанак са одељењским
старешинама, Тема: Педагошка
документација

14.10.2016.

Присуство

Списак присутних

2

Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан ВОР
одељ. стар. са ученицима, Оцена из
владања

13.01.2017.

Присуство

Списак присутних

2

Пети састанак са одељењским
старешинама, Тема: Попуњавање
педагошке документације на крају шк.
године (записници, мк, деловодници...)

02.06.2017.

Присуство

Списак присутних

2
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Сунчица Кушић

Грађевинска школа, Београд
Угледни час:предузетништво /4‐2/,
наст. А. Ракочевић

21.12.2016.

присуство

књига евиденције

2

Израда исхода за стручне наставне
предмете

децембар 2016.

израда

исходи за предмет

2

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016.

учешће

Сајам грађевинарства

април 2017

присуство,
књига евиденције
вођење ученика

4

Посета изложби посвећеној архитекти
Краснову у Народној скупштини

26. 10. 2016.

присуство,
списак присутних
вођење ученика

3

Угледни час из организацијe грађења
III/6

22. 03. 2017

присуство

књига евиденције

2

реализатор

извештај

8

Измене и допуне
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Маја Главаш ‐ Трбић

Милан Ђенадић

Угледни час из нацртне геометрије 2‐3 14. 03. 2017
Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

децембар 2016

учешће

Посета сајму грађевинарства

19.04. 2017

присуство
књига евиденције
вођење ученика

4

израда исхода за технологију рада са
практичном наставома за тесаре

децембар 2016

израда

исход предмета

2

Школско такмичење тесарског
занимања

март 2016.

реалзатор

Извештај

6

Сајам образовања Звездара

24.06.2017

учешће

Извештај Тима за
маркетинг

2

Представљање школе по основним
школама општина:Прибој, Пријепоље, мај 217.
Нова Варош, Сјеница

реализатор

Извештај Тима за
маркетинг

8

Угледни час савремене оплате

06.03.2017.

реализатор

Извештај

8

Учешће на фестивалу науке О. Ш.
Павле Савић у Миријеву

11.06.2017

учешће

2

Организација представљања школе на
радио и ТВ станицама: Радио и ТВ Ас
Шабац, Радио и ТВ Коран Прибој, ТВ
25.05.2017
Форум Пријепоље, Радио Владимирци,
Радио 014 Ваљево, Радио Крупањ и
Радио и ТВ Ковачица

организација

21

Сајам образовања

10.‐12.04.2017.

учешће

Извештај тима за
маркетинг

6

Конференција и сајам "Нове
технологије у образовању 2017"

9/10.02.2017.

присуство

уверење бр 1327

2

Угледно/огледни блок‐час техничког
цртања "Конструкција правилних
многоуглова и елипсе" 1‐1

17.10.2016.

реализатор

Извештај
бр.1783/30.12.2016.
Књига евиденције 1‐1

8

Огледни блок‐часови /4/ техничког
цртања "Конструкција правилних
многоуглова и елипсе" 1‐1, 1‐3,1‐4,1‐6

13.10 ‐
24.10.2016.

реализатор

Извештај
бр.1783/30.12.2016.

8

Угледни час: геомеханичка
испитивања, наст. И. Јорданов, IV1

14.09.2016.

присуство

Евиденција у дневнику
рада

2

Угледни час: Статика и отпорност
материјала, наст. О. Карановић, III1

16.11.2016.

присуство

Извештај

2

Угледни час:предузетништво / 4‐2/,
наст. А. Ракочевић

21.12.2016.

присуство

Извештај

2
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Маја Главаш ‐ Трбић

Грађевинска школа, Београд
Угледни час организација грађења 3‐6
Б.Ђумић

22.3.2017.

присуство

Извештај

2

Угледни час из предмета Грађевинске
конструкције ‐ тема: дрвене кровне
конструкције ‐ двострука кровна
столица

30.05.2017.

присуство

Извештај

2

Угледни час физика‐хемија‐екологија
"Атом,радиоактивност, утицај
радиоактивног зрачења на животну
средину

15.06.2017.

присуство

Извештај

2

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016.

учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

Израда исхода за предмет Нацртна
геометрија1

децембар 2016.

ауторство

Исходи за предмет

2

Израда исхода за предмет Нацртна
геометрија2

децембар 2016.

ауторство

Исходи за предмет

2

Израда исхода за предмет техничко
цртање са читањем планова

децембар 2016.

ауторство

Исходи за предмет

2

Израда исхода за предмет Технологија
децембар 2016.
рада ‐ декоратер, први разред

ауторство

Исходи за предмет

2

Израда исхода за предмет Технологија
децембар 2016.
рада ‐ армирач, први разред

ауторство

Исходи за предмет

2

Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан
ВОР одељ. стар. са ученицима, Оцена
из владања

13.01.2017.

присуство

списак присутних

2

Пети састанак са одељењским
старешинама, Тема: Попуњавање
педагошке документације на крају шк. 02.06.2017.
године (записници, мк,
деловодници...)

присуство

списак присутних

2

Посета ОШ "Марија Бурсаћ" ради
уписа са рекламним материјалима ГШ

19.05.2017.

реализатор

списак

2

Посета ОШ "1300 каплара" ради уписа
са рекламним материјалима ГШ

19.05.2017.

реализатор

списак

2

ФБ профил Простор ПЛУС

током године

ауторство и
вођење

https://www.facebook.co
m/prostor.plus.1

8

ауторство и
вођење

https://www.facebook.co
m/%D0%93%D1%80%D0
%B0%D1%92%D0%B5%D
0%B2%D0%B8%D0%BD%
D1%81%D0%BA%D0%B0‐
MOJA‐
%D1%88%D0%BA%D0%B
E%D0%BB%D0%B0‐
1465596837086716/

8

Извештај о CroCooS
пројекту 212/3.3.2017

10

ФБ страница Грађевинска, МОЈА школа током године

Међународни пројекат CroCooS ‐
Међусекторско
трагање за решењима за превенцију
раног напуштања школе

2015 ‐ феб. 2017. координатор

Едуфорум скуп: Образовање у Србији у
светлу нацрта нових образовних
31.5.2017.
докумената

присуство

позив

2

Ликовни конкурс „1. октобар“

септембар 2016.

аутор и
реализатор

Извештај, ФБ, сајт ГШ

6

Фото ‐ конкурс „1. октобар“

септембар 2016.

аутор и
реализатор

Извештај, ФБ, сајт ГШ

6
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Маја Главаш ‐ Трбић

Грађевинска школа, Београд
Посета Народној скупштини и изложби
о арх.Николају Краснову и изградњи
26.10.2016.
објекта

иницијатор,
организатор,
Извештај, списак 1475/1,
вођење ученика ФБ, сајт ГШ
1‐3

3

Изложба „Портрети великана“, аутор
цртежа Миле Рајковић 1‐7, каб.11

дец 2016/феб
2017

ментор,
организатор

Извештај, ФБ

3

Хум. акција „Знањем до победе“ ‐
учешће ученика 1‐1

март/април
2017.

организатор
сарадник

Извештај, ФБ

3

Хум‐еко акција „Чепом до осмеха“,
републичког нивоа

од априла 2015.
током шк.год

координатор

Извештај, ФБ

4

Звездаријада 2017

током шк.
године

координатор

Извештај, ФБ, сајт ГШ

4

„Први глас Звездаре“

феб/март 2017

ментор, вођење
Извештај, ФБ, сајт ГШ
учен.

3

6.3.2017.

иницијатор,
организатор,
Извештај, ФБ, сајт ГШ
фотодокументов
ање

6

5. Ускршња радионица осликавања јаја 6.4. 2017.

аутор,
реализатор

Извештај, ФБ, сајт ГШ

6

током шк.
године

реализатор

Извештај, ФБ

6

МОЈА Г школа, пројекат /Календар;
Добар, бољи, најбољи; Новогодишња и
током шк.
Ускршња честитка; Колико до краја;
године
Држим час али и књижару; Желим да
кажем.../

аутор,
реализатор

Извештај, ФБ

6

Волонтерска акција „Добродошли,
прваци“

4.7.2017.

аутор,
реализатор

Извештај, ФБ

6

Изложбе и предавања на тему
архитектуре, градитељства, визуелне
уметности, науке и технике

током године

присуство
фотогокументов списак
ање

Радионица израде уметничких сатова

Одржива школа, пројекат

учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

2

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
31.08.2016.
поступања у установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

Присуство

Списак присутних
бр.1149

2

Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан
ВОР одељ. стар. са ученицима, Оцена
из владања

13.01.2017.

Присуство

Списак присутних
бр.13/1

2

Пети састанак са одељењским
старешинама, Тема: Попуњавање
педагошке документације на крају шк. 02.06.2017.
године (записници, мк,
деловодници...)

Присуство

Списак присутних бр.
645

2

Угледни час српског језика"Старац и
Море"

26.05.2017

Припрема и
вођење

Извештај, припрема за
час

8

Угледни час, српски језик и
књижевност, Балкански шпијун

19.5.2017

Присуство

Потврда

2

Исходи за предмет, српски језик и
књижев, за трећи разред

Децембар, 2016 Израда

Исходи за предмет

2

Угледни час: грађанско васпитање и
верска настава, "Људска права",
Будимир Рондовић и Ненад Симић,
III/1 и III/2

6.06.2017.

Потврда

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

Бојана Јовичић

2

децембар 2016.

Присуство
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Бојана Јовичић

Грађевинска школа, Београд

22.12.2016.

Планирање и
организовање
одласка у
позориште

Списак присутних

3

Комисија за прегледање тестова мале
матуре и комисија за жалбе ученика

14.06. и
19.06.2017.

учешће

Решење

10

Припрема приредбе за Дан школе

.09.2016.

Планирање и
организовање

Извештај

6

Угледни час из рачунарства и
25.05.2017.
информатике "Електронска пошта", 1‐4

присуство

Извештај бр.890

2

Планирање наставе

20.09.2016.

присуство

Записник II седнице
Наставничког већа

2

Припрема приредбе за Нову годину

25.12.2016.

Планирање и
организовање

Извештај

6

присуство

Списак присутних
бр.1149

2

Организовање одласка ученика у
позориште

Јелена Савовић

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
поступања у установи у одговору на
31.08.2016.
насиље,занемаривање и злостављање
Други састанак са одељењским
старешинама, Тема: Изостајање
ученика

03.10.2016.

присуство

Списак присутних
бр.1370

2

Трећи састанак са одељењским
старешинама, Тема: Педагошка
документација

14.10.2016.

присуство

Списак присутних
бр.1426

2

Угледни час "Квадратна једначина ‐
Виетове формуле"

8.12.2016.

аутор и
реализатор

припрема и извештај

8

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016.

учешће

измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

Исходи за предмет, математика, за
први разред

децембар 2016.

израда

исходи за предмет

2

Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан
ВОР одељ. стар. са ученицима, Оцена
из владања

13.1.2017.

присуство

списак присутних
бр.13/1

2

Ванредна "Архимедесова"
математичка трибина: Математика без 17.1.2017.
речи (Џејмс Тентон)

присуство

уверење бр. 6107/44

2

10.3.2017.

присуство

потврда

2

425. математичка трибина: Ојлерова
формула и правилни полиедри

9.5.2017.

присуство

уверење бр. 6134/29

2

Угледни час, српски језик и
књижевност, "Балкански шпијун"

19.5.2017.

присуство

потврда

2

Угледни час, рачунарство и
информатик "Електронска пошта"

25.5.2017.

присуство

потврда

2

Угледни час, српски језик и
књижевност, "Старац и море"

26.5.2017.

присуство

потврда

2

426. математичка трибина: Одабрани
задаци са Математичког турнира 2017
(ОШ, СШ)

6.6.2017.

присусво

уверење бр. 6143/10

2

прегледач теста
и члан школске
комисије за
приговоре

решење бр. 708 од
13.6.2017.

10

Пројектовање и дизајн база података,
ФЕФА

Завршни испит из математике на крају
основног образовања и васпитања, ОШ 15. и 19.6.2017.
"14. октобар"
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Бобан Спасојевић

Тања Момчиловић

Грађевинска школа, Београд
Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
31.08.2016.
поступања у установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

присуство

Списак присутних
бр.1149

2

Други састанак са одељењским
старешинама, Тема: Изостајање
ученика

03.10.2016.

присуство

Списак присутних
бр.1370

2

Трећи састанак са одељењским
старешинама, Тема: Педагошка
документација

14.10.2016.

присуство

Списак присутних
бр.1426

2

Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан
ВОР одељ. стар. са ученицима, Оцена
из владања

13.1.2017.

присуство

списак присутних
бр.13/1

2

Пети састанак са одељењским
старешинама, Тема: Попуњавање
педагошке документације на крају шк. 02.06.2017.
године (записници, мк,
деловодници...)

Присуство

Списак присутних бр.
645

2

Планирање наставе

присуство

Записник II седнице
Наставничког већа

2

2

20.09.2016.

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

децембар 2016.

учешће

Измена и допуна
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

Исходи за предмет математика

децембар 2016.

израда

исходи за предмет

2

Угледни час „Квадратна једначина ‐
Виетове формуле“

8.12.2016.

присуство

потврда

2

Угледни час, рачунарство и
информатика „Електронска пошта“

25.5.2017.

реализатор

Извештај бр.890

8

Грађевинска школа‐ „отворена врата“

27.5.2017.

учешће

списак присутних

2

Угледни час "Teenage victims of crime"

31.05.2017.

присуство

потврда

2

Анкетирање ученика 1‐4 и 1‐5 од
стране студената са Филозофског
факултета ‐ одсек психологија

Мај 2017.

пружање
подршке

извештај

2

Први састанка са ОС, Теме: Почетак шк‐
године, Правилник о протоколу
31.08.2016.
поступања у установи у одговору на
насиље,занемаривање и злостављање,

Припрема и
руковођење

Списак присутних
бр.1149

2

Други састанак са одељењским
старешинама, Тема: Изостајање
ученика

3.10.2016.

присуство

Списак присутних
бр.1370

2

Трећи састанак са одељењским
старешинама, Тема: Педагошка
документација

14.10.2016.

присуство

Списак присутних
бр.1426

2

Угледни час "Квадратна једначина ‐
Виетове формуле"

8.12.2016.

присуство

припрема и извештај

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

децембар 2016

учешће

Измене и допуне годишњег
плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год.

2

Пројектовање и дизајн база података,
ФЕФА

10.3.2017.

присуство

потврда

2

Четврти састанак са ОС, Теме: Појачан
ВОР одељ. стар. са ученицима, Оцена
из владања

13.1.2017.

присуство

списак присутних
бр.13/1

2

Угледни час, српски језик и
књижевност, "Балкански шпијун"

19.5.2017.

присуство

потврда

2
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Горан Мијаиловић

Здравко
Недић

Милан Ђурашиновић

Бобан Спасојевић

Грађевинска школа, Београд
Угледни час, рачунарство и
информатик "Електронска пошта"

25.5.2017.

присуство

потврда

2

Угледни час, српски језик и
књижевност, "Старац и море"

26.5.2017.

учешће

потврда

6

Завршни испит комбиновани тест

16. и 20. јуна
2017. године

члан окружне
комисије

решење бр. 711. 0д
13.06.2017. године

20

Исходи за предмет историја

децембар 2016.
године

израда

исходи за предмет

2

Угледни час полигон спретности

23.11.2016

израда

извештај

8

2

2

Учешће у изради Измена и допуна
годишњег плана рада Грађевинске
школе за шк. 2016/17. год

децембар 2016

учешће

Измене и допуне
годишњег плана рада
Грађевинске школе за
шк. 2016/17. год.

Угледни час,Спортске игре‐
Рукомет,контра напад

04.04.2017

Присуство

Евиденција у дневнику
рада

школски крос

октобар 2016

присуство

2

Програм стручног усавршавања за
достизање основног нивоа
дигиталних компетенција за
наставнике основних и средњих
школа, МПНТР

22,23,29,
30.08.2017.

Присуство

8

Угледни час Савремени материјали
у грађевинарству
20.04.2017.

реализација

Програм стручног усавршавања за
достизање основног нивоа
дигиталних компетенција за
наставнике основних и средњих
школа, МПНТР

Присуство

22,23,29,
30.08.2017.

Евиденција у дневнику
рада

2

8

13.2 Усавршавање ван установе
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Драгана
Радовановић

Весна
Ђурашиновић

БР. У
КАТАЛОГУ

НАЧИН
УЧЕСТОВАЊА

Лидерство у образовању – управљање
образовним институцијама (део 1)

496

присуство

496/01; 01‐
702/2017

16

Лидерство у образовању – управљање
образовним институцијама (део 2)

497

присуство

497/01; 01‐
731/2017

24

570‐
848/216.

присуство

22

8

397

присуство

397/01; 01‐
922/2017

24

570‐
848/216.

присуство

23

8

397

присуство

397/01; 01‐
921/2017

24

830

присуство

830/07/02;

8

присуство

17/2‐126

3

НАЗИВ СЕМИНАРА, ДАТУМ

Комуникација и спорт у превенцији
насилничког понашања деце и омладине
КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.
Комуникација и спорт у превенцији
насилничког понашања деце и омладине
КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

Жарко
Ђурашинновић Физичко васпитање у првом циклусу
образовања и васпитања – увод у спорт,
25.08.2017.

Савремене тенденције у настави физичког
васпитања ‐ у сусрет новој школској години (2), S13112017
25.‐27.08.2017

БР.
БР. УВЕРЕЊА САТИ
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Грађевинска школа, Београд
Блог, твитер и фејсбук у настави

361

присуство ‐
online

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

397

присуство

Зелена градња у веб‐окружењу

655

Блог, твитер и фејсбук у настави

16521

30

397/01; 01‐
942/2017

24

присуство ‐
online

17584

32

361

присуство‐
online

16500

30

Блаженка Ђумић КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01; 01‐
933/2017

24

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01;01‐
937/2017

24

Блог, твитер и фејсбук у настави

361

присуство ‐
online

16526

30

Настава у облаку март, 2017

498

присуство ‐
online

17542

32

397

присуство

397/01; 01‐
943/2017

24

Зелена градња у веб‐окружењу

655

присуство ‐
online

17580

32

Блог, твитер и фејсбук у настави

361

присуство‐
online

16525

30

Блог, твитер и фејсбук у настави

361

присуство‐
online

16499

30

397

присуство

397/01; 01‐
929/2017

24

Еврокодови у домаћем грађевинарству ‐
Основе пројектовања према Еврокоду 0 и
дејства на конструкције према Еврокоду 1

654

присуство

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01; 01‐
939/2017

24

Зелена градња у веб‐окружењу

655

присуство ‐
online

17588

32

Нацртна геометрија и рачунарски графички
софтвери‐ проблеми и примене

696

присуство

696

16

Сретен Лукић

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01; 01‐
927/2016

24

Бешић Јелена

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01; 01‐
925/2017

24

Блог, твитер и фејсбук у настави

361

присуство ‐
online

16513

30

Искористи час

390

присуство

166/390‐
2017

8

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01; 01‐
931/2017

24

Технике учења

456

присуство

218

8

Милан
Младеновић

Ненад Симић

Петар Ракас

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
Игорка Јорданов 17.03.2017.

Небојша
Црномарковић

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
Биљана
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
Милосављевић 17.03.2017.

Оливера
Карановић

Катарина
Божиновић

Зорка Јовичевић

8
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Грађевинска школа, Београд
Милета
Петровић

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01;

24

Бојана Сандић

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01; 01‐
928/2017

24

Невена Џодић

Нацртна геометрија и рачунарски графички
софтвери‐ проблеми и примене

696

присуство

696

16

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.
Бојана Ђорђевић

397

присуство

397/01; 01‐
940/2017

24

Блог, твитер и фејсбук у настави

361

електронским
путем

16502

30

Блог, твитер и фејсбук у настави

361

електронским
путем

16505

30

Весна Црнобрња КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01; 01‐
935/2017

24

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01; 01‐
919/2017

24

Блог, твитер и фејсбук у настави

361

присуство‐
online

16507

30

Технике учења

456

присуство

220

8

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01; 01‐
919/2017

24

Вредновање у васпитно ‐ образовном процесу 946‐4/2016

присуство

457

2

Професионални развој стручних сарадника
(педагога и психолога) у школама и домовима

124

присуство

190

8

Блог, твитер и фејсбук у настави
05.11.2016. ‐ 04.12.2016.

361

присуство ‐
online

16522;
25.06.2017.

30

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални
аспекти успешног поучавања и учења
17.02.2017. ‐ 17.03.2017.

397

присуство

397/01; 01‐
936/2017

Зелена градња у веб‐окружењу
24.03.2017 ‐ 25.04.2017.

655

присуство ‐
online

17585;
25.06.2017

32

01‐015

присуство

570‐
407/2016

24

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални
аспекти успешног поучавања и учења
17.02.2017. ‐ 17.03.2017.

397

присуство

2017

24

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални
аспекти успешног поучавања и учења

397

присуство

397/01; 01‐
926/2017

24

МПНТР

присуство

још није
стигло

16

Нацртна геометрија и рачунарски
графички софтвери‐ проблеми и примене

696

присуство

696

16

Блог, твитер и фејбук у настави 5.11. ‐
04.12.2016.

361

присуство ‐
online

16530

30

Горан Учур

Предраг
Ковачевић
Грујо Гашевић

Душанка
Недељковић

Милош
Петровић

Милан Ђенадић

Данка Нешовић

Дафина Жагар
Марков

Сунчица Кушић

"Стратегија коришћења наставних
садржаја у развоју читалачке писмености
у настави /учења" 10,11,12,2016

Онлајн обука за примену стандарда
намењена наставницима
општеобразовних предмета у средњим
стручним школама

24
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Нацртна геометрија и рачунарски графички
софтвери‐ проблеми и примене

696

присуство

696

16

01‐015

присуство

570‐
407/2016

24

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

397

присуство

2017

24

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01 01‐
944/2017

24

Непокретно наслеђе у служби занимљивог школског
часа, 8/9.04.2017.

773

присуство

142/2

16

Нацртна геометрија и рачунарски графички
софтвери ‐ проблеми и примене, 20/21.05.2017.

696

присуство

696

16

Блог, твитер и фејсбук у настави

361

присуство‐
online

16503

30

707‐
18/0916

присуство

570‐
673/2016

16

Унапређивање наставе математике и
информатике ‐ конференција 5.11.2016.

S12052016

присуство

91/2016

1

Архимедесов математички практикум за
наставнике математике у основним и
средњим школама 10.2.2017.

241

присуство

6115/7‐24

8

397

присуство

397/01
01‐924/2017

24

S12762017

присуство

S12762017

1

Блог, твитер и фејсбук у настави

361

електронским
путем

16504

30

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I/Социјални аспекти
успешног поучавања и учења 17.02.2017. ‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01;
01‐932/2017

24

Блог, твитер и фејсбук у настави

361

електронским
путем

16510

30

АРХИМЕДЕСОВ МАТЕМАТИЧКИ ПРАКТИКУМ за
наставнике математике у основним и средњим
школама 10.2.2017.

241

присуство

6115/6

8

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I Социјални аспекти
успешног поучавања и учења, 17.02.2017‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01
01‐923/2017

24

Блог, твитер и фејсбук у настави

361

електронским
путем

16501

30

Костић
Мирослав

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I Социјални аспекти
успешног поучавања и учења, 17.02.2017‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01
01‐941/2017

24

Михаило
Васиљевић

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I Социјални аспекти
успешног поучавања и учења, 17.02.2017‐
17.03.2017.

397

присуство

397/01

24

Социјални аспекти успешног поучавања и
учења

397

присуство

570‐
365/2016

24

Физичко васпитање у првом циклусу
образовања и васпитања – увод у спорт,
25.08.2017.

830

присуство

830/07/03;

8

присуство

17/2‐125

3

Андрија
Ракочевић

Маја Главаш ‐
Трбић

Бојана Јовичић

"Стратегија коришћења наставних садржаја у развоју
читалачке писмености у настави /учења"
10,11,12,2016

Креативна драма у настави српског језика и
књижевности

Јелена Савовић КВАЛИТЕТНА НАСТАВА I Социјални аспекти
успешног поучавања и учења, 17.02.2017‐
17.03.2017.
Учествуј! Стваралачка партиципација у
уметности и образовању ‐ конференција 13‐
14.5.2017.

Будимир
Рондовић

Тања
Момчиловић

Бобан
Спасојевић

Милан
Ђурашиновић

Савремене тенденције у настави физичког
васпитања ‐ у сусрет новој школској години (2), S13112017
25.‐27.08.2017
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Петар
Миладиновић

Савремене тенденције у настави физичког
васпитања ‐ у сусрет новој школској години (2), S13112017
25.‐27.08.2017

присуство

17/2‐127

3

Физичко васпитање у првом циклусу
образовања и васпитања – увод у спорт,
25.08.2017.

присуство

830/07/01;

8

830

14. Извештај о ваннаставним активностима
14.1 Секције
14.1.1 Извештај о раду рецитаторске секције
На почетку школске 2016/2017. у договору са осталим наставницима српског језика и
књижевности направљена је аудиција за рецитаторску и драмску секцију. Ученици су
се пријавили наставницима и почело је припремање за школске приредбе и за
такмичење у рецитовању на такмичењу Звездаријада.
Ученици су у договору са наставницима изабрали песме које су научили и на додатним
секцијама вежбају уз своје наставнике.
Ученици су непосредно пре такмичења одустали, тако да нисмо имали представника.
У окторбу 2016. године изведена је припредба за Дан школе у зборници школе.
Професор Бојана Јовичић је уз помоћ ученика осмислила приредбу. Идеја је била да се
представе успеси ученика у претходној школској години. Па с тим у вези, изведена је
представа коју су ученици припремали за такмичење Звездаријада и освојили награде.
Поред тога ученици из других одељења су припремили неколико музичких нумера
којима су употпунили приредбу. Учесници у приредби: Сања Филиповић, Кристина
Милутиновић, Алмедина Кајкуши, Миладин Симић, Немања Ивковић, Млађан Лазић,
Ана Стојановић, Филип Ерцег, Милован Сталовић, Владица Вукосављевић.
У децембру 2016. године изведена је Новогодишња представа у зборници школе.
Припремале су је професорке Јелица Пајић и Бојана Јовичић уз сарадњу ученика II1
одељења. Ученици су се вредно припремали и извели представу са пригодним
карактером за дечији узраст. Учесници припредбе су: Алмедина Кајкуши, Млађан
Лазић, Немања Ивковић и Сања Филиповић.
У марту 2017. године је поводом празника Дана жена припремљена пригодна
приредба у зборници школе. Припремала је професорка Весна Црнобрња са
ученицима одељења IV1иII1.Адаптација дела Душка Радовића Женски разговори.
Ученици који су учествовали су: Немања Ивковић, Миладин Симић, Николина Лечић,
Ивана Митровић, Живана Ћулафић, Слаћана Лазић, Ана Николић.
Ученици и наставници су имали добру сарадњу. Код ученика је пробуђена љубав
према делима, тумачењу и извођењу, што доказује њихово интересовање за дела и
учествовање у ваннаставним активностима и за наредну школску годину.
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14.1.2 Извештај о раду фото – секције
Секција се одвијала на терену и виртуелно преко ФБ профила и странице, углавном
према плану рада секције, уз учешће ученика првог и дрогог разреда. Одржано је 10 +
7 часова секције током школске године, термин: уторак сваке друге недеље, 12.45‐
13.30.
На месечном нивоу задаване су 2‐3 теме на које су ученици одговарали својим
ауторским фотографијама. Ученицимасу давани угледни примери и упутства за
уметнички и стваралачки рад на ФБ профилу Простор плус и страници Грађевинска
МОЈА школа.
Пристигле фотографије ученика су пригодно објављиване поводом обележавања
празника, културних и историјских догађаја, важних датума, школских наставних и
ваннаставних активности.
Као подстрек ученицима је приказана победничка фотографија „Брат“ средњошколца
Николе Станковића из Лесковца, са Међународног фото ‐ конкурса.
Чланови секције учествовали су на школском конкурсу „1. октобар“ поводом Дана
школе бројним фотографијама Београда и Звездаре, са терена. У жирирању је узео
учешћа М.Радишић, 3‐4, прошлогодишњи победник.
Фото‐путопис о дечијој установи у Холандији, ауторке К. Милутиновић 2‐1, је богат
дивним примерима.
Судећи по бројним примерима током године, ученицима одговарају теме из школског
живота, са праксе па је план коригован у смислу да је увек присутна тема школски
дани.
У другом полугодишту ученици су пратили културне манифестације, радионице, посете
музејима, у чему се истакла Н.Тројановић, 1‐1.
У раду секције учествовало је 16 ученика: Јелић В.1‐3, Симић Н. 1‐3, А.Циљевић 2‐4,
Богдановић И, 1‐3, Недељковић М. 1‐3, Јокић И. 2‐4, Вранић В. 2‐4, Матичевић И. 2‐1,
К.Милутиновић 2‐1, Гајић М. 1‐6, Радишић М.3‐4, М.Чанчар 1‐6, Урошевић Д. 1‐1,
Прековић Н. 1‐1, Тројановић Н. 1‐1, Башић А. 1‐4.
14.1.3 Извештај о раду CAD секције
Секција се одржавала једном у 2 недеље у термину уторком, 12.45‐13.30 у кабинету
информатике. Током године одржано је 9 /6+3/ часова секције од 16 планираних
термина.
Углавном је испраћен план рада секције али од малог броја ученика, тачније само И.М.
2‐1 је био стални члан. Овај ученик се прошле школске године сусрео са
AutoCADпрограмом на часовима техничког цртања, да би га ове године колико‐толико
унапредио. Поред бројних додатних настава и припрема за републичко такмичење,
Матичевић И. није много времена остало у другом полугодишту за континуиран рад.
У првом полугодишту прилично је редован био ученик Н.Сријемац 2‐2, мада се тешко
уклапао због првог сусрета са материјом а није имао могућности да вежба ван школе, у
Дому ученика, чији је био питомац.
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Делује даје програм доста озбиљан и захтеван за ученике првог разреда, који су
покушали да се укључе, а вероватно им недостаје и стручно знање, као и стрпљење
које тражи примена овог програма.
У секцији су учествовали ученици: И. Матичевић 2‐1, Н.Сријемац 2‐2, М. Познановић 1‐
2, Б. Стојнић 1‐2, Н. Бандука 1‐2 и В. Благојевић 3‐3.
14.1.4 Извештај о раду библиотечке секције
У школској 2016/17. Години, библиотечка секција радила је према плану и програму.
02.09.2016. год. формирана је секција.
23.09.2016. год. чланови секције прве године упознати са фондом библиотеке.
12.10.2016. год. чланови секције друге године пружили помоћ око сређивања фонда.
19.10.2016. год. договор са члановима секције треће и четврте године око набавке
књига за предстојећи сајам књига.
24.10.2016. год. посета Сајму књига.
08.11.2016. год. сређивање књижног фонда.
18.11.2016. год. сређивање картотеке корисника фонда.
09.12.2016. год. сређивање простота школе за новогодишње празнике.
17.03.2017. год. договор са члановима секције око сређивања фонда.
28.03.2017. год. сређивање корисничких картона.
04.04.2017. год. договор чланова секције око спровођења акције “Знањем до победе“.
25.04.2017. год. паковање прикупљених књига акције „Знањем до победе“.
09.05.2017. год. прикупљање задужених књига код ученика.
23.05.2017. год. сређивање књижног фонда.

14.2 Пројекти, фестивали, акције, конкурси, радионице
14.2.1 Извештај о хуманитарно – еколошком пројекту „Чепом
до осмеха“ и „Одржива школа“
Ученици, запослени и бивши запослени учествовали су активно у сакупљању
пластичних чепова који се рециклирају а од добијених средстава се обезбеђују
средства за помагала деци школског узраста са посебним потребама на територији
целе Србије. Уједно се чува природа од загађења материјалима који су тешко
биоразградиви.
Најактивнији учесници били су ученици „са стажом“ А. Аљидини 2‐6, К.Милутиновић 2‐
1, А.Кајкуши 2‐1, као и М. Чанчар 1‐6, A. Савић 1‐6, M. Гајић 1‐6, О.Радосављевић 1‐3, Н.
Благојевић 1‐3, Н. Лукић 1‐4, Ф. Кадрић 2‐1, Н. Рашевић, Т.Крстић, Н.
Тројановић,ученице 1‐1, наставнице О. Карановић, Ј. Јанковић, Љиљанка Поповић,
наставник хемије у пензији, В. Црнобрња, М. Петровић, као и техничко особље
свакодневним доприносом.
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Активности акције на територији целе Србије, прикупљање чепова и уручивање
помагала редовно су праћени преко ФБ, ученици обавештавани и позивани на сарадњу
(Простор ПЛУС, Грађевинска, МОЈА школа), као и наставници у оквиру ФБ групе
Организација грађења, током читаве шк.године.
Мора се приметити да је одзив првака био далеко слабији него прошле године у првом
полугодишту али сталном промоцијом повећало се учешће нових снага у другом
полугодишту.
Планирана испорука сакупљених чепова за крај првог полугодишта одложена је за
почетак другог полугодишта. Ово је дало времена да се чепови сортирају (1‐1, 1‐6, 1‐3)и
прва испорукаје обављена у марту 2017. год. Друга тура сортираних чепова од стране
одељења 1‐1, 1‐6, 1‐3 испоручена је у јулу.
24.11.2016. год. започето је сакупљање истрошених пластичних хемијских оловака ради
рециклаже, нове употребе у изради конструктивних система као додатне наставе групе
стручних предмета. Организовани су пунктови у кабинету 11 и зборници тако да су
ученици и наставници лако могли приступити акцији. Због селидбе школе смо
обуставили привремено сакупљање.
Добри цртежи ранијих генерација сачувани су ради организације скрипти стручних
предмета као подршка ученицима, посебно у домовима ученика. Остали радови
коришћени су као рециклирани папир за штампање угледних примера и подлога
ученицима за рад на часовима стручних предмета, као и за израду модела.
Пластична и картонска амбалажа коришћена је у настави стручних предмета за моделе
геометријских тела, ликова, мрежа и пресека, као и за израду новогодишње честитке,
декорације кабинета 11, за потребе Ускршње радионице и честитке.
14.2.2 CroCooS пројекат: Међусекторско трагање за решењима за
превенцију раног напуштања школе
У школској 2016/2017. год, пројекат спречавања осипања ученика из образовног
система ушао је у завршну фазу. Школа је учествовала у пројекту у другој
експерименталној групи и у свом раду тим Ракас – Џодић – Главаш се ослањао на
алатке и смернице дате на сајту пројекта, покушавајући да испита разлоге
одсуствовања ученика, слабог успеха, пружајући подршку по различитим питањима и
проблемима у индивидуалним разговорима, групним разговорима, дељењем
наставних садржаја и постављањем на ФБ странице и друштвене мреже,
промовисањем струке, културе, образовања, организовањем група на друштвеним
мрежама, упућивањем на различите наставне и ваннаставне активности, сарадњом са
васпитачима ученика смештених у дом, сарадњом са родитељима, наставницима
практичне наставе, Тимом за праћење флуктуације ученика, представљањем водича и
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публикација пројекта наставницима школе и одељенским старешинама, као и
обезбеђивањем бољих услова рада и боравка у школи. Посебна пажња посвећена је
ученицима који припадају маргиналним или афирмативним групама, и ученицима већ
познатим у школи по свом нередовном похађању наставе и слабом успеху у
претходним разредима.
Као пример подршке М.Р, поново ученику првог разреда, и афирмације ликовног
стваралаштва, током полугодишта имали смо честе договоре око тема цртежа, као и
других школских обавеза са овим учеником. Током децембра, јануара и фебруара у
школи је организована изложба портрета знаменитих научника и књижевника, које је у
техници цртежа оловком урадио М.Р. Изложба је посебно заинтересовала ученике
првог разреда и другова из одељења 1‐7.
Завршна фаза /децембар 2016 год./ садржала је поновну евалуацију од стране ученика
другог и трећег разреда /8 уч./, наставника стручних предмета /Ракас, Џодић, Ђумић,
Карановић, Главаш/ и директорке, који су попунили одговарајуће анонимне on line
упитнике, као и интервју координаторке пројекта Јелене Јоксимовић са директорком,
наставницама Н. Џодић и М. Главаш 14.12.2016. год. у школи. Овом приликом
координаторка Ј.Јоксимовић је приметила леп амбијент и уређен простор школе,
изнела своје запажање о не само о благовременој и успешној сарадњи са Школом и
тимом пројекта, већ увек први од школа са којима је сарађивала!
Анкету су попунили ученици: М. И. 2‐1, Т. Л. 3‐1, М. Р. 3‐4 преко ФБ /без увида/, као и А.
Ј. 2‐4, П. Ј. 2‐4, В. В. 2‐4, П. С. 2‐4, Ј. И. 2‐4 /1‐2.12.2016. год./. Одговори /5 одг./ се могу
пратити појединачно по ученику /означени * различите боје/ и систематизовани су у
табелама датим у полугодишњем извештају.
Закључци на нивоу Србије су следећи:
„Oд свих мeрa кoje су шкoлe спрoвoдилe, кao нajeфeктивниje су сe пoкaзaлe
индивидуaлизoвaнe мeрe пoдршкe зa учeникe у ризику oд oсипaњa. Шкoлa мoжe
прeвeнтивнo дa утичe и нa дejствooних фaктoрa зa кoje сeoбичнo мисли дa нe мoжe –
вeoмa изрaжeнo сирoмaштвo, oзбиљни прoблeми у пoрoдици и oзбиљни прoблeми у
пoнaшaњу.
Крoз прojeкaт су унaпрeђeни кaпaцитeти 10 рeдoвних oснoвних и срeдњих шкoлa зa
успeшну примeну систeмa рaнe идeнтификaциje учeникa пoд ризикoм oд oсипaњa, кao
и плaнирaњe и рeaлизaциjу мeрa интeрвeнциje. Увeдeнe су и нoвe мeрe и aктивнoсти
кoje укључуjу вршњaчку пoдршку, пoвeћaнo учeшћe рoдитeљa у шкoлскoм живoту,
унaпрeђeњe нaчинa спрoвoђeњa дoпунскe нaстaвe, кao и jaчaњe сaрaдњe измeђу
шкoлa и лoкaлнe зajeдницe.
Зaхвaљуjући oвoм прojeкту знaмo дaje зa спрeчaвaњeoсипaњa учeникa из шкoлe
кључнa сaрaдњa унутaр шкoлe, кao и jaкa пaртнeрствa шкoлe сa рoдитeљимa,
вршњaцимa, и лoкaлним зajeдницaмa. Сви зajeднo мoрaмo дa рaдимo нa тoмe
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дaoсигурaмo дa дeцa у ризику oд нaпуштaњa шкoлoвaњa дoбиjу aдeквaтну пoдршку oд
стручњaкa – унутaр, aли и извaн oбрaзoвнoг систeмa.“
На завршном конзорцијуму партнера пројекта 3.и 4. јуна 2017. год. разматрани су
резултати пројекта на међународном нивоу, дискутовалосе о даљим смерницама и
мерењу утицаја пројекта. Закључено је да су школе које учествују у пројекту направиле
значајне помаке у успостављању система зарано откривање ученика који су у ризику од
напуштања школовања па је међуресорна сарадња поље у коме би требало да се креће
будући рад.
14.2.3 Национално иницијално тестирање
Ученици другог разреда су учествовали у оквиру националниг иницијалног тестирања
ученика средње школњ из српског језика и књижевности и математика. Тестирање из
сепског језика је обављењо 16, а из математике 23. септембра 2016. године.
14.2.4 Пројекат Лидерство у образовању
Градска општина Звездара је партнер у реализацији међународног пројекта
TempusIVproject (Masterineducationalleadership, EdLead), 543848‐TEMPUS‐1‐2013‐1‐RS‐
TEMPUS‐JPCR.У оквиру пројекта, директорка Грађевинске школе је присуствовала
акредитованим програмима: Лидерство у образовању – Управљање образовним
институцијама (део 1) Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
и Лидерство у образовању – Управљање образовним институцијама (део 2) Факултет
педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.
У истом пројекту партнер је био и Филозофски факултет Универзитета у Београду са
програмом за континуирану едукацију „Лидерство у образовању ‐ Партнерство и
комуникација“ (март‐јун 2017. год.). Програм се одвијао кроз 7 модула: Партнерство у
функцији унапређивања образовања, Партнерство са родитељима, Пројектно
партнерство, Комуникација и унапређивање сарадње, Пословна и интеркултурална
комуникација, Понашање у сукобу и алтернативни начини решавања сукоба, Јавни
наступ, односи с јавношћу и заговарање. Директорка школе је присуствовала и овом
програму.
14.2.5 Програм стручног усавршавања за достизање основног
нивоа дигиталних компетенција за наставнике основних и
средњих школа
Девет наставника Грађевинске школе укључено је у прву фазуз спровођења програма
стручног усавршавања за достизање основног нивоа дигиталних компетенција за наставнике
основних и средњих школа. Након завршетка ове обуке, сви наставници школе ће имати
најмање основни ниво дигиталних компентенција. Наставници укључени у програм су Сретен
Лукић, Петар Миладиновић, Здравко Недић, Андрија Ракочевић, Дафина Жагар Марков, Бојана
Сандић, Анђелија Јездић и Душан Ћатић. Програм подразумева четири дана обуке у ПТТ школи
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и недељу дана он лајн обуке. Координатор пројекта је Тања Момчиловић. Организатор обуке је
МПНТР.

14.2.6 Извештај о учешћу Школе на Фестивалу културе младих
„Звездаријада 2017“
Школа је редовно пратила програм активности Звездаријаде, које су се односиле на
књижевно, козметичко и драмско стваралаштво младих у периоду децембар 2016 –
фебруар 2017. Нажалост, није било заинтересованих ученика који би се укључили у
активности фестивала у првом делу.
Благовремено су најављене активности за друго полугодиште /јавни говор, ликовно и
дигитално стваралаштво, такмичење „Први глас Звездаре“, радионице примењене
уметности/, где смо се укључили.
На састанку 21.2.2017. у ГО Звездара, са ученицама из Ученичког парламента,
К.Милутиновић 2‐1 и А.Кајкуши 2‐1, договарало се о новим активностима.
Наша иницијатива је била да се организује примењена радионица израде уметничких
сатова и код нас у школи.
Радионица је одржана 6.3.2017. Учествовале су 3 екипе састављене од ученика 1‐3, 1‐4,
1‐6, 2‐1.
Тим 1: Бељић Душко 1‐3, Узелац Јован 1‐3, Радосављевић Огњен 1‐3, Милан Чанчар 1‐6;
Тим 2: Бојан Оташевић 1‐6, Раденко Ђенадић 1‐6, Алекксандар Башић 1‐4;
Тим 3: Фатима Кадрић 2‐1, Милица Зурапи 2‐1
Радионицу су водили примењени уметници Тијана и Андрија, уз присуство нашег
педагога Д. Недељковић као домаћина.
Слике и кратак извештај смо послали организатору и објавили на ФБ, а сатове окачили
у кабинете и ходнике школе.
Током фебруара и марта у 3 наврата, 28.2.2017, 10.3.2017. и 17.3.2017, одржане су
пробе певања и такмичење, на које сам пратила ученике А.Кајкуши 2‐1 и Ф.Ерцег 3‐7,
заједно са њиховим друговима К. Милутиновић 2‐1, Н.Тројановић 1‐1, Ж.Аћимовић 2‐1,
A. Башић 1‐4.
Сарађивала сам са организаторима музичке радионице по питању доставе музичких
матрица, свој наградни флеш са прошлогодишње Звездаријаде сам уступила
ученицима.
Певали смо и пробали за време малих и великих одмора у школи.
Лепо смо представили школу и освојили друго место, Филип Ерцег 3‐7, у категорији
поп‐рок, међу 21 учесником.
Све активности су испратили чланови фото‐секције и објаве су ишле преко ФБ Простор
Плус, стр. Грађевинска моја школа, као и сајта школе.
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14.2.7 Извештај о волонтерској акцији „Добродошли, прваци“
Највећи број ученика /први разред/ напусти школу на самом почетку школске године
јер нема жељу за школовањем у области грађевинарства. Покушано је приликом уписа
да се вршњачком подршком ученика волонтера привуку, објасне додатно и пренесу
позитивна школска искуства будућим ученицима и њиховим родитељима.
Акција је изведена 4. јула 2017. првог дана уписа у први разред школе, у времену од 8
до 13 часова на иницијативу ученика који су прошле године већ волонтирали.
У акцији су учествовали Кристина Милутиновић, Живко Аћимовић, Алмедина Кајкуши,
Марија Јанковић и Марко Гагић, сви ученици 1‐1.
Дочекивали су будуће ђаке и њихове родитеље и упућивали на уписна места, дајући
потребне информације. Често су им, по упису, причали о школском животу, упућивали
до локације домова ученика, превоза.
14.2.8 Конкурс „1. октобар“
Током септембра 2016. одржан је Ликовни и фото конкурс „1. октобар“. Овај конкурс се
организује поводом Дана школе.
Изложба радова приређена је у зборници 30.09.2016. на прослави Дана школе, а затим
и у кабинету 11, као део сталне растуће изложбе ученичких радова и остварења
„Добар, бољи, НАЈбољи“.
Ученици који су освојили награде похваљени су од стране школе на годишњој мајској
свечаности.
14.2.9 Новогодишња радионица „СрећнаНова 2017“
Рециклирањем старих картонских фасцикли израђена је новогодишња честитка.
Послужила је за декорисање врата кабинета 11, где је и постављена по завршетку
радионице.
Ученици су похваљене од стране школе на годишњој мајској манифестацији.
14.2.10 Радионица Ускршњег осликавање јаја
У сусрет Ускрсу одржана је радионица Радионица Ускршњег осликавање јаја
Нова идеја састојала се у тимском раду, због чега се већи број ученика различитих
могућности и склоности пријавио и учествовао. Сваки тим изабрао је свог вођу, који је
контролисао и помагао осталима у тиму. Ученици су добили стари картон на коме су
пратећи корак по корак анимирани ппт цртеж конструисали и исцртали криву. Исечену
површ графички су обрадили бојом, уз услов да се види идеја тима, да радови буду
усаглашени, да обрада асоцира на конструкцију, што је различито успелоали је
испоштовано. Добили смо врло лепа и шарена 2D јаја.
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Радови у корпицама су изложени на вратима каб.11 као Ускршња честитка, коју су
приредили и окачили ученици 1‐1 и 1‐3.
Ученици су похваљени од стране школе на годишњој мајској свечаности.

14.3 Посете сајмовима, музејима, изложбама
• Ученици образовног профила електроинсталатер су са својим наставницима
стручних предмета посетили изложбу посвећену Михаилу Пупину постављену у
Историјском музеју Србије у септембру месецу.
• Ученици првих разреда су са наставницима грађевинских предмета посетили
Народну скупштину Србије и упознали се са њеном архитектуром. Приликом посете
ученици су обишли изложбу посвећену изградњи објекта. Посета је реализована у
октобру месецу.
• Наши ученици, глумци, гледали су представу „Власт“ у позоришту Славија, коју су и
сами изводили прошле школске године. Посета је реализована у децембру месецу.
• Ученици и наставници школе су организовано посетили овогодишњи Сајам
грађевинарства у априлу месецу.

15. Извештај са такмичења
15.1 Извештај са школских такмичења
Школска такмичења су одржана 27.03.‐31.03.2017.год.
15.1.1 Практичне дисциплине
Oбразовни профил: Руковалац грађевинском механизацијом

Р.Б.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
ОДЕЉЕЊЕ
БРОЈ БОДОВА
1.
Миломир Заковић
3‐3
90,5
2.
Драган Марковић
3‐4
86
3.
Александар Урошевић
3‐3
80,5
4.
Дејан Мићић
3‐4
79
5.
Немања Аврамовић
3‐4
75,5
6.
Иван Поповић
3‐3
74,5
На републичко такмичење се пласирао ученикМиломир Заковић 3‐3.
Oбразовни профил: Декоратер зидних површина
Р.Б.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
ОДЕЉЕЊЕ
БРОЈ БОДОВА
Никола Несторовић
3‐6
1.
97
Никола Којадиновић
3‐6
Стефан Јовић
3‐6
2.
84
Бојан Костић
3‐6
Саво Стошић
3‐6
3.
80
Милутин Муличић
3‐6
На републичко такмичење се пласирали ученици Никола Несторовић И никола
Којадиновић 3‐6.
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Oбразовни профил: Керамичар‐терацер‐пећар
Р.Б.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
ОДЕЉЕЊЕ
1.
Дејан Лисица
3‐6
2.
Лазар Митровић
3‐6
3.
Стефан Ракић
3‐6
4.
Немања Којић
3‐6
5.
Растко Стевановић
2‐6
6.
Марко Радовановић
2‐6
7.
Душан Илић
2‐6
На републичко такмичење се пласирао ученикДејан Лисица 3‐6.

БРОЈ БОДОВА
96
89
86
80
75
70
65

Oбразовни профил: Монтер суве градње
Р.Б.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
ОДЕЉЕЊЕ
БРОЈ БОДОВА
Милош Буричић Лиебау
1.
3‐7
95
Марко Бошковић
Марко Милановић
2.
3‐7
90
Урош Симеоновић
Огњен Стегњајић
3.
3‐7
86
Саша Глишић
На републичко такмичење се пласирали ученици Милош Буричић Лиебау и Марко
Бошковић 3‐7.
Oбразовни профил: Тесар
Р.Б.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
Душан Бојић
1.
Јован Петровић
Иван Јокић
2.
Никола Теодоровић
Александар Димитријевић
3.
Дарко Лукић

ОДЕЉЕЊЕ
3‐4
2‐4
2‐4
3‐4
2‐4
3‐4

БРОЈ БОДОВА
98
96
88
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Oбразовни профил: Зидар‐фасадер
Р.Б.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
1.
Срђан Лукић
2.
Мирко Радосављевић
3.
Адис Аљидини
4.
Мирољуб милић
5.
Милош Илић
6.

Зоран Милутиновић

Oбразовни профил: Армирач‐бетонирац
Р.Б.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
Стефан Јездић
1.
Будислав Марковић
Милан Томић
2.
Марко Ранковић
Амир Циљевић
3.
Милорад Тодоровић

ОДЕЉЕЊЕ
3‐6
3‐6
2‐6
3‐6
3‐6

БРОЈ БОДОВА
81
72
58
51
35

2‐6

32

ОДЕЉЕЊЕ
2‐4
2‐4
3‐4
3‐4
2‐4
2‐4

БРОЈ БОДОВА
90
85
78

15.1.2 Теоријске дисциплине
Грађевинске конструкције
Р.Б.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
ОДЕЉЕЊЕ
БРОЈ БОДОВА
1.
Иван Матичевић
2‐1
70
2.
Андреа Миросављевић
2‐2
60
3.
Милица Кутањац
2‐2
50
4.
Никола Сријемац
2‐2
40
5.
Невена Ђорђевић
2‐2
35
На републичко такмичење се пласирао ученикИван Матичевић 2‐1.
Математика
Р.б.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
ОДЕЉЕЊЕ
БРОЈ БОДОВА
IV1
1. Николина Лечић
65
IV1
2. Живана Ћулафић
30
На републичко такмичење се пласирала ученица Николина Лечић IV1.
Примена рачунара у грађевинарству
Р.Б.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
ОДЕЉЕЊЕ
БРОЈ БОДОВА
1.
Иван Пантић
3‐2
37
2.
Страхиња Цвијановић
3‐2
14
3.
Стефан Милићевић
3‐2
13
4.
Лука Поповић
3‐2
11
На републичко такмичење се пласирао ученик Иван Пантић 3‐2.
Бетон
Р.Б.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
ОДЕЉЕЊЕ
БРОЈ БОДОВА
1.
Живана Ћулафић
4‐1
62,5
2.
Предраг Ристић
4‐1
11,5
На републичко такмичење се пласирала ученица Живана Ћулафић 4‐1.
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Статика и отпорност материјала
Р.Б.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
ОДЕЉЕЊЕ
1.
Тијана Лукић
3‐1
2.
Ивона Радаковић
3‐1
3.
Невена Стевић
3‐1
На републичко такмичење се пласирала ученицаТијана Лукић3‐1.

БРОЈ БОДОВА
70
47
34

15.2 Извештај са 28.Републичког такмичења геодетских и
грађевинских школа Србије
28. Републичко такмичење геодетских и грађевинских школа Србије одржано је 08, 09 и
10. маја 2017. године у Техничкој школи "Милева Марић – Ајнштајн" у Новом саду.
Ученици Грађевинске школе учестовали су у теоријским и практичним дисциплинама и
постигли следеће резултате:
15.2.1 Практичне дисциплине:
• Керамичар‐терацер‐пећар
1.место: Дејан Лисица, 3‐6
2. место: Лазар Митровић, 3‐6
• Декоратер зидних површина
3. место: Никола Несторовић и Бојан Крстић, 3‐6
• Монтер суве градње
3.место: Лазар Тришић и Никола Станковић,2‐7
4.место: Милош Буричић Лиебау и Марко Бошковић, 3‐7
• Руковалац грађевинском механизацијом
2.место: Миломир Заковић, 3‐3
3.место: Драган Марковић, 3‐4
15.2.2 Теоријске дисциплине:
•
•
•
•

Грађевинске конструкције (2. разред) – 15. место: Матичевић Иван, 2‐1
Статика и отпорност материјала (3. разред) – 13. место: Тијана Лукић, 3‐1
Бетон (4. разред) – 8. место: Живана Ћулафић, 4‐1
Математика (4. разред) – 14. место: Николина Лечић, 4‐1

16. Извештај о раду са ванредним ученицима
У току школске 2016/17. године ванредно школовање је реализовано према плану рада
који је саставни део Годишњег плана рада школе. У току школске године реализована
су четири наставна циклуса консултација и предавања из следећих предмета:
• Српски језик и књижевност
• Страни језик (енглески језик)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Математика
Физика
Техничко цртање са читањем планова
Нацртна геометрија
Организација грађења
Грађевинске конструкције
Статика
Статика и отпорност материјала
Бетон
Испитивање бетона
Грађевински материјали
Читање пројеката и детаља
Примењена математика
Машински материјали
Технологија грађења
Стручни предмети за електроенергетичаре за електричне инсталације

Пријаве испита и испитни рокови су реализовани према плану рада који је саставни део
Годишњег плана рада школе.
Октобарски испитни рок
Трогодишње
образовање

Број ученика који су положили завршни испит

4

Број ученика који су положили допунске испите

17

Четворогодишње
образовање

Број ученика који су положили матурски испит

1

Број ученика који су положили допунске испите

2

Број ученика који су положили специјалистички испит

1

Специјалистичко
образовање

Укупно:

25

Фебруарски испитни рок
Трогодишње
образовање

Број ученика који су положили завршни испит

4

Број ученика који су положили допунске испите

17

Четворогодишње
образовање

Број ученика који су положили матурски испит

1

Број ученика који су положили допунске испите

3

Број ученика који су положили специјалистички испит

1

Специјалистичко
образовање

Укупно:

26
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Априлски испитни рок
Трогодишње
образовање

Број ученика који су положили завршни испит

3

Број ученика који су положили допунске испите

16

Четворогодишње
образовање

Број ученика који су положили матурски испит

2

Број ученика који су положили допунске испите

4

Број ученика који су положили специјалистички испит

‐

Специјалистичко
образовање

Укупно:

25

Јунски испитни рок
Трогодишње
образовање

Број ученика који су положили завршни испит

13

Број ученика који су положили допунске испите

10

Четворогодишње
образовање

Број ученика који су положили матурски испит

7

Број ученика који су положили допунске испите

3

Број ученика који су положили специјалистички испит

8

Специјалистичко
образовање

Укупно:

41

Августовски испитни рок
Трогодишње
образовање

Број ученика који су положили завршни испит

Четворогодишње
образовање

Број ученика који су положили матурски испит

Специјалистичко
образовање

Број ученика који су положили допунске испите

Број ученика који су положили допунске испите
Број ученика који су положили специјалистички испит
Укупно:
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17. Реализација посебних програма
Годишњим планом рада за школску 2016/17. године планирано је спровођење
посебних програма: превенција наркоманије, алкохолизма и млолетничке
деликвенције, васпитни рад са ученицима, заштита животне средине и каријерно
вођење.
У оквиру садржаја планираних програмом превенција злоупотребе наркотика,
алкохолизма и млолетничке деликвенције радило се на развијању здравих вредносних
ставова, упознавању ученика са законима и правилима која се односе на забрану
коришћења психоактивних супстанци и преступе малолетника, формирању механизма
одбрамбеног понашања и одолевања социјалном притиску.
У сарадњи са VI одељењем УКП одржано је интерактивно предавање о мaлолетничкој
деликвенцији и кривичној одговорности малолетника.
Саветодавно се радило са ученицима код којих су примећени неприхватљиви облици
понашања, изражена агресивност и непоштовање социјалних норми. Ученици су
подстицани да се укључе у секције и друге вананставне активности како би
квалитетније користили слободно време. По потреби се разговарало и са родитељима
ученика. Тесно се сарађивало са школским полицајцем и домовима у којима су
смештени наши ученици, центром за социјални рад. Вршњачки тим је реализовао
предавања ученицима првог разреда о препознавању насиља у школи и породици.
Активности планиране програмом здравствене превенције су реализоване.На
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине, кроз ваннаставне
активности обрађене су теме везане за промовисање здравих стилова живота.
Обављени су систематски и стоматолошки прегледи ученика у сарадњи са Домом
здравља Звездара. Предузете су мере превенције у смислу хигијене школског простора
и подизања свести у одржавању личне хигијене. Сви ученици су осигурани.
Васпитни рад са ученицима је реализован кроз редовну наставу и програме наставних
предмета, као и кроз ваннаставне активности, рад предметних наставника,
одељењских старешина, педагога у сарадњи са родитељима и ученичким
парламентом. Посетом институција културе успостављана је блиска веза са културом и
развијана је потреба неговања и очувања културног наслеђа. Промовисани су здрави
стилови живота. Развијана је толеранција, хуманост и свест о потреби чувања здравља
и заштити природе и човекове средине кроз хуманитарну акцију рециклирања чепова
„Чепом до осмеха“, чији је циљ прикупљање средстава за помоћ особама са
инвалидитетом. Реализована је хуманитарна акција прикупљања књига за децу са
Косова и Метохије, у којој је сакупљено 105 књига. Ученички парламент је организовао
хуманитарну акцију помоћи деци из Свратишта у Крфској. Том приликом скупљена је
половна и нова гардероба за децу.
Реалиозвано је каријерно информисање, саветовање и вођење. Индивидуално и
групно су саветовани ученицима који су изразили жељу за овим видом подршке.
Остварена је сарадња са Националном службом за запошљавање, где су упућивани
заинтересовани ученици на саветовање како би што успешније планирали свој
професионлани развој.
Организована је посета Сајаму
високих школа. Представници
грађевинско геодетске школе,
Техникум Таурунум упознали су

грађевинарства, као и представљање факултета и
факултета БУ, Универзитета Сингидунум, Високе
Високе Електротехничке школе и Високе школе
наше ученике са условима уписа и студирања. Кроз
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практичну наставу и реалне сусрете у компанијама и СЗР, са којима је остварена
сарадња ученици су развијали практичне вештине и боље упознавали занимање за које
су се школовали. Ученици завршних разреда су оспособљени за израду радне
биографије, и упознати са процедуром пријављивања на конкурс, као и начином
вођења разговора приликом запошљавања.

18. Извештај о флуктуацији ученика у школској
2016/17. години
Школску 2016/17. Грађевинска школа је започела са 410 ученика распоређених у 23
одељења. Структура ученика по годинама износила је 181 у првом разреду, 115 у
другом, 100 у трећем и 24 ученика у четвртом разреду.Школа завршава са 366 ученика
у 23 одељења, 54 ученика се исписало а 10 уписало у току године. У први разред је
било уписано још 10 ученика, који су се исписали одмах првог сепембра и нису узети у
разматрање.
Од 23 одељења, у 20 је било флуктуације ученика док је у 3 одељења остао исти број и
састав ученика. Најмасовније исписивање било је из првог разреда (43), одељења 1‐1,
1‐4, 1‐5, 1‐6, као и прелаз са смера на смер из 1‐5 у 1‐3 (3) и 1‐1 (1), из 1‐1 у 1‐6 (1).
Школа је водила евиденцију о исписаним ученицима и разлозима одласка у виду
молби за исписвање.
Најчешћи разлози за исписивање из школе су нежељена школа (први разред),
проблеми у учењу услед нередовног похађања наставе, тешка породична ситуација,
губитак смештаја у дому ученика, друштвено неприхватљива понашања итд.
Флуктуације је било и у оквиру саме школе током оба полугодишта међу одељењима
првог разреда у оба смера (III – IV степен) па је 5 ученика променило образовни
профил. Један ученик другог разреда је променио смер и степен са 4. на 3. Разлог је
усклађивање могућности и мотивације ученика са обимнијим или мање захтевним
образовањем, брже стицање дипломе и оспособљавање за рад.
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19. Успех ученика

1
3
7

6
4
7

13
10
4

3
3
3

30
21
17

23
22
21
(26)
20
23
17
15

број
23
21
21

2
2
4
2

4
6
2
2

9
13
6
11

5
2
5
0

20
23
17
15

165

141

21

31

66

21

140

%
100
95.45

Средња оцена

∑

НИСУ ЗАВРШИЛИ

1‐5
1‐6
1‐7

СВЕГА

Довољни

(30) 24

Добри

1‐4

Врло добри

30
24
19

БЕЗ СЛАБИХ ОЦЕНА

Одлични

Број уписаних
ученика

1‐1
1‐2
1‐3

Крај шк. године

Разред и одељење

Први разред

100

‐
1
‐

3.08
3.08
3.82

100

‐

100
100
100

‐
‐
‐

3.00
3.26
3.20
3.25

99.29

1

3.23

Други разред

5
8
8
4
5
10
5

0
1
0
1
1
2
0

∑

115

106

13

41

45

5

105

Средња оцена

7
2
3
11
5
6
7

НИСУ ЗАВРШИЛИ

4
3
1
2
1
0
2

%
100
100
100
100
100
94.44
100

‐
‐
‐
‐
‐
1
‐

3.64
3.33
3.17
3.74
3.16
3.02
3.45

99.06

1

3.36

СВЕГА

Довољни

Добри

16
14
12
18
14
18
14

Врло добри

16
14
14
20
14
19
18

Одлични

Број уписаних
ученика

2‐1
2‐2
2‐3
2‐4
2‐5
2‐6
2‐7

број
16
14
12
18
14
17
14

Крај шк. године

Разред и одељење

БЕЗ СЛАБИХ ОЦЕНА
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Трећи разред

5
1
7
8
9
11
4

0
0
0
3
0
3
0

∑

100

98

16

28

45

6

95

Средња оцена

1
5
5
7
1
3
6

НИСУ ЗАВРШИЛИ

5
1
3
1
2
3
1

%
100
100
88.24
100
100
95.24
100

‐
2
‐
‐
‐
‐
1

3.61
3.86
3.53
2.97
3.27
3.24
3.65

96,94

3

3.45

СВЕГА

Довољни

Добри

11
7
17
19
12
21
11

Врло добри

11
8
17
19
12
23
10

Одлични

Број уписаних
ученика

3‐1
3‐2
3‐3
3‐4
3‐5
3‐6
3‐7

број
11
7
15
19
12
20
11

Крај шк. године

Разред и одељење

БЕЗ СЛАБИХ ОЦЕНА

Четврти разред

2
5

1
3

∑

24

23

5

7

7

4

23

Средња оцена

3
4

НИСУ ЗАВРШИЛИ

5
0

%
100
100

‐
‐

3.97
2.95

100

‐

3.46

СВЕГА

Довољни

Добри

11
12

Врло добри

12
12

Одлични

Број уписаних
ученика

4‐1
4‐2

број
11
12

Крај шк. године

Разред и одељење

БЕЗ СЛАБИХ ОЦЕНА
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20. Владање
Први разред

4
5
0
3
1
0
0
13

17
23
0
15
4
0
0
9

4
1
5
4
10
4
4
32

17
5
24
20
43
24
27
23

незадовољавајуће

48
68
76
40
52
65
73
60

%

%

2
0
0
3
0
0
0
5

9
0
0
15
0
0
0
4

2
1
0
2
0
2
0
7

9
5
0
10
0
12
0
5

%

незадовољавајуће

11
15
16
8
12
11
11
84

довољно

23
22
21
20
23
17
15
141

%

довољно

примерено

1‐1
1‐2
1‐3
1‐4
1‐5
1‐6
1‐7
∑

%

добро

Број ученика

%

врло добро

Одељење

Владање ученика

%

0
1
0
0
1
0
0
2

0
7
0
0
7
0
0
2

0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
6
0
1

Други разред

примерено

2‐1
2‐2
2‐3
2‐4
2‐5
2‐6
2‐7
∑

16
14
12
18
14
18
14
106

13
7
2
16
8
7
9
62

81
50
17
89
57
39
64
58

%

добро

Број ученика

%

врло добро

Одељење

Владање ученика

%

1
2
8
0
1
2
4
18

6
14
67
0
7
11
29
17

2
4
2
2
4
9
1
24

13
29
17
11
29
50
7
23
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Трећи разред

27
0
6
0
8
10
0
7

незадовољавајуће

3
0
1
0
1
2
0
7

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
0
1
0
3

0
0
12
0
0
5
0
3

%

%

незадовољавајуће

36
100
76
74
92
48
100
71

довољно

4
7
13
14
11
10
11
70

%

довољно

11
7
17
19
12
21
11
98

%

%

1
12
13

9
100
57

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

добро

примерено

3‐1
3‐2
3‐3
3‐4
3‐5
3‐6
3‐7
∑

%

добро

Број ученика

%

врло добро

Одељење

Владање ученика

%

4
0
1
5
0
8
0
18

36
0
6
26
0
38
0
18

Четврти разред

Број ученика

примерено

%

4‐1
4‐2
∑

11
12
23

8
0
8

73
0
35

врло добро

Одељење

Владање ученика

2
0
2

%

18
9
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21. Изостанци
Први разред

Одељење

Број ученика

оправдани

по ученику

неоправдани

по ученику

укупно

по ученику

Изостанци

1‐1
1‐2
1‐3
1‐4
1‐5
1‐6
1‐7
∑

23
22
21
20
23
17
15
141

2956
2991
2507
5857
4099
2030
3569
24009

128.52
135.95
119.38
292.85
178.22
119.41
237.93
170.28

537
224
82
302
573
148
156
2022

23.35
10.18
3.90
15.10
24.91
8.71
10.40
14.34

3493
3215
2589
6159
4672
2178
3725
26031

151.87
146.14
123.29
307.95
203.13
128.12
248.33
184.62

Други разред

Одељење

Број ученика

оправдани

по ученику

неоправдани

по ученику

укупно

по ученику

Изостанци

2‐1
2‐2
2‐3
2‐4
2‐5
2‐6

16
14
12
18
14
18

2239

139.94

143

8.94

2382

148.88

2942

210.14

251

17.93

3193

228.07

2956

246.33

176

14.67

3132

261.00

3551

197.28

235

13.06

3786

210.33

1913

136.64

213

15.21

2126

151.86

4648

258.22

767

42.61

5415

300.83

2‐7
∑

14

2419

172.79

91

6.50

2510

179.29

106

20668

194.98

1876

17.70

22544

212.68
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Трећи разред

Одељење

Број ученика

оправдани

по ученику

неоправдани

по ученику

укупно

по ученику

Изостанци

3‐1
3‐2
3‐3
3‐4
3‐5
3‐6
3‐7
∑

11
7
17
19
12
21
11
98

2553
962
5443
4584
1726
3629
2416
21313

232.09
137.43
320.18
241.26
143.83
172.81
219.64
217.48

215
18
337
250
195
328
45
1388

19.55
2.57
19.82
13.16
16.25
15.62
4.09
14.16

2768
980
5780
4834
1921
3957
2461
22701

251.64
140.00
340.00
254.42
160.08
188.43
246.10
231.64

Четврти разред

Одељење

Број ученика

оправдани

по ученику

неоправдани

по ученику

укупно

по ученику

Изостанци

4‐1
4‐2
∑

11
12
23

3584
4473
8057

325.82
372.75
350.30

112
280
392

10.18
23.33
17.4

3696
4753
8449

336.00
396.08
367.35

Саставни део овог Извештаја представљају Извештаји о раду одељењских старешина у
шк. 2016/17. год. и Извештаји о раду наставника у шк. 2016/17. год.
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У писању Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Грађевинске школе за
школску 2016/17. годину учествовали су директор, педагог, библиотекар, координатор
практичне наставе, координатори секција, ученичког парламента, тимова, разреда,
пројеката и акција, а допринос су дали сви наставници.
Драгана Радовановић, Душанка Недељковић, Весна Ђурашиновић,
Горан Учур, Весна Црнобрња, Маја Главаш – Трбић, Јелена Бешић,
Милан

Младеновић,

Андрија

Ракочевић,

Блаженка

Ђумић,

Биљана Милосављевић, Војин Булатовић, Тања Момчиловић,
Бобан

Спасојевић,

Зорка

Јовичевић,

Данка

Нешовић,

Сретен

Лукић, Михаило Васиљевић, Јелена Савовић, Сунчица Кушић,
Бојана Ђорђевић.

Председник школског одбора

Директор

Горан Учур

Драгана Радовановић
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