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Увод 
 

Грађевинска  школа  је  у  школској  2019/20.  години,  реализовала  наставу  у  две  зграде,  на  адреси 

Хајдук  Станка  2  и  у  простору  за  рад  социјалних  партнера  са  којима  има  уговоре  о  извођењу 

практичне  наставе  и  вежби.  Зграда  теоријске  наставе  дели  се  са  ГТШ и  организација  и  реализацја 

наставе и других активности су условљене том чињеницом. Настава се изводи у једној смени и мења 

се недељно. Део теоријске наставе се изводи и у згради практичне наставе на истој адреси.  

Од увођења ванредног  стања,  сви облици наставе  у  се реализовали ван установе,  на даљину.  Због 

ванредног  стања  нису  комплето  реализована  планирана  такмичења,  испитни  рокови  за  ванредне 

ученике су одржани у новим терминима, након ванредног тања. 

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,  примену  стечених  знања  и 

компетенција  у  образовно  –  васпитном  процесу.  Све  то  доприноси  успеху  наших  ученика  и 

наставника  које  постижу  на  републичким  и  међународним  такмичењима  и  разним  културним 

манифестацијама.  

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  посвећена  се  сарадњи  са  социјалним  партнерима,  организацијама  и 

институцијама  које  доприносе  обогаћивању  наставних  и  ваннаставних  садржаја  и  активности 

ученика.  Школа  је  током  школске  2019/20.  године,  наставила  успешну  сарадњу  са  грађевинским 

компанијама, институтима, самосталним занатским радњама, који нам служе као база за реализацију 

вежби и практичног дела наставе.  
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Током првог полугодишта школске 2019/20. године обележени су: Дан школе, када смо прославили 

117. рођендан, школска слава Свети Сава. Реализована је новогодишња приредба за децу запослених 

у школи. 

 

Школа  је  била  присутна  у  електронским  и  писаним  медијима  у  циљу  промоције  примера  добре 

праксе и сарадње са привредом.  

 

Конкурсом  за  упис  у  седње  школе,  расписаним  од  стране  МПНТР,  у  први  разред  наше  школе  је 

распоређено 184  ученика у 7 одељења.  

Због увођења ванредног стања, активности Тима за маркетинг и осталих наставника у школи, биле су 

крајње  ограничене  по  питању  промоције  уписа  у  нашу школу.  Промоција  се  вршила  електронски, 

слањем  линкова основним школама, као и  у локалним медијима на територији Републике.  

 

У  току школске 2019/20.  године,  са листе  технолошких вишкова и листе  запослених  са непотпуном 

нормом, у школу су преузета три наставника. 

 

У  школској  2019/20.  години,  настава  се  одвијала  у  24  одељења,  у  којим  су  била  заступљена  3 

профила у четворогодишњем и 9 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, 

• оператер основних грађевинских радова. 
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Структура одељења у школској 2019/20.години 
У школској 2019/20. години, укупно је уписано 523 ученика распоређених у 24 одељења. 

 

У први разред уписано је 184 ученика, распоређених у 7 одељења: 

Одељење  Образовни профил 
Број 

ученика 

1‐1 
Грађевински техничар за лабораторијска испитивања (13) 

Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова (7) 
20 

1‐2 
Грађевински техничар за лабораторијска испитивања (15) 

Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова (6) 
21 

1‐3 
Руковалац грађевинском механизацијом (по дуалном) (15)  

Оператер основних грађевинских радова (по дуалном)  (13) 
28 

1‐4  Керамичар‐терацер‐пећар (26)    2 ИОП 2  30 

1‐5  Електроинсталатер  30 

1‐6   Декоратер зидних површина  (26) 1 ИОП2  28 

1‐7  Монтер суве градње (27)  27 

 

У други разред уписано је 155 ученика, распоређених у 7 одељења: 

Одељење  Образовни профил 
Број 

ученика 

2‐1  Грађевински техничар за лабораторијска испитивања   19 

2‐2  Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова  27 

2‐3  Руковалац грађевинском механизацијом (15)+ Тесар (6)  21 

2‐4  Керамичар‐терацер‐пећар (10) + Зидар‐фасадер (4) 1 ИОП2  16 

2‐5  Електроинсталатер  25 

2‐6  Декоратер зидних површина (10) 1 ИОП 2+ Aрмирач‐бетонирац (9)  21 

2‐7  Монтер суве градње (26)  26 

 

У трећи разред уписан је 144 ученика,распоређених у 8 одељења: 

Одељење  Образовни профил 

Број 

 

ученика 

3‐1  Грађевински техничар за лабораторијска испитивања   23 

3‐2  Техничар за одржавање објеката  18 

3‐3  Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова   21 

3‐4  Руковалац грађевинском механизацијом   15 

3‐5  Електроинсталатер  18 

3‐6  Керамичар‐терацер‐пећар (14) + Aрмирач‐бетонирац (4)  18 

3‐7  Декоратер зидних површина (12) + Зидар‐фаасадер (5)  17 

3‐8  Монтер суве градње  14 
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У четврти разред је уписано 40  ученика, распоређених у 2 одељења: 

Одељење  Образовни профил 

Број 

 

ученика 

4‐1 
Грађевински техничар за лабораторијска испитивања (11) 

Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова (12) 
23 

4‐2  Техничар за одржавање објеката  17 

Сви одлични ученици су похвањени од стране Наставничког већа и награђени су књигом.  

 

Наставничко веће је на предлог надлежне Комисије, за ученика генерације школске 2019/20. године, 

изабрало Марка Петровића, ученика одељења 3‐5. 

 

Ради  побољшања  квалитета  наставног  процеса,  у  току  школске  2019/20.  године,  реализоване  су 

посете  часова  од  стране  педагога,  психолога,  помоћника  директора  и  директора.  Запосленима  је 

омогућено  да  прате  семинаре  акредитоване  од  стране  Завода  за  унапређивање  образовања  и 

васпитања.  Наставници  општеобразовних  предмета,  који  нису  у  претходној  години  позвани  на 

овбуку,  прошли  су  обуку  за  наставне  планове  усмерене  на  исходе.  Обуку  су  прошли  и  наставници 

стручних предмета у подручју рда електротехника. 

 

1. Извештај о раду Привременог органа управљања 
Чланови Привременог Школског одбор су:  

Горан Учур председник,  

Стеван Бањац заменик председника,  

Ивана Стојановић записничар,  

Предраг Ковачевић  

Марјан Петровић  

 

Привремени Школски одбор у школској 2019/20 години одржао је укупно 8 седница. 

 

Активности/теме, садржаји седница били су: 

 Доношење одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Годињег плана рада школе у школској 
2018/2019.год. 

 Доношење одлуке о усвајању Извештаја директора о свом раду у школској 2018/2019.год. 

 Усвајање  извештаја  о  остваривању  плана  стручног  усавршавања  запослених  у  школској 
2018/2019.год. 

 Усвајање извештај о остваривању развојног плана у школској 2018/2019.год. 

 Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. год. 

 Доношење плана стручног усавршавања запослених за школску 2019/2020. год. 

 Доношење Допуна школског програма за период 2016 ‐2019.год. 

 Доношење  одлуке  о  давању  сагласности  на  Правилник  о  организацији  и  систаматизацији 
послова у Грађевинској школи у Београду бр.850  од 02.09.2019.год. 

 Извештај  директора  Школе  о  успеху,  владању  и  изостанцима  ученика  на  крају  школске 
2018/2019.год. 

 Доношење одлуке  по жалби  Јелене Стојиљковић бр. 10/123  од 30.08.2019.  год.  на  решење 
директора бр. 799 од 28.08.2019.год. 

 Доношење  одлуке  по  жалби  Милана  Ђенадића  бр.  10/138  од  05.09.2019.  год.  на  решење 
директора бр. 777 од 20.08.2019.год. 

 Доношење Правилника о спречавању сукоба интереса 
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 Измена Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. год. 

 Доношење  Правилника  о  мерама,  начину  и  поступку  заштите  и  безбедности  ученика 
Грађевинске школе 

 Измена Правилник о поступку стицања и расподеле сопствених прихода Грађевинске школе 

 Предлог друге корекције финансијског плана за 2019 годину 

 Доношење одлуке о попису и образовању комисија за попис имовине и обавеза са 
стањем на дан 31.12.2019.године          

 Предлог Финансијског плана за 2020.годину  

 Доношење  одлуке  о  усвајању  Извештаја  о  извршеном  попису  у  Грађевинској  школи  са 
стањем на дан 31.12.2019.год. 

 Усвајање финансијског извештаја за 2019. годину 

 Извештај о реализацији годишњег плана рада за прво полугодиште школске 2019/20.год. 

 Извештај директора школе о свом раду у првом  полугодишту школске 2019/2020.год. 

 Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2019/20.год.  и мере за   
побољшање 

 Корекција финансијског плана за 2020. годину 

 Доношење Школског програма Грађевинске школе за период 2020‐2024.годинe 

 Именовање комисије за сачињавање ранг листе запослених према броју бодова 

 Предлог Савета родитеља  о висини родитењских средстав за школску 2020/21. год. 

 Доношење  одлуке  по  жалби  Маје  Главаш‐Трбић    бр.227  од  10.06.2010.год.  на  решење 
директора 192/1 од 19.05.2020.год. 

 Доношење одлуке по жалби Маријане Годан бр.333 од 02.07.2020.год. на решење директора 
192/2 од 08.06.2020.год. 

 

2. Извештај о раду директора школе 
Рад  директора  Школе  у  школској  2019/20.  заснива  на  Закону  о  основама  система  образовања  и 

васпитања,  Закону  о  средњем  образовању  и  васпитању,  као  и  Годишњем  плану  рада  Школе  за 

школску 2019/20. годину. 

Током  школске  2019/20. године  рад  директора  Грађевинске  школе  био је усмерен на: 

 

1. Планирање организовање остваривања програма образовања и 
васпитања и свих активности установе 

• Све припреме за почетак школске 2019/2020. 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 за рад, 

• Завршен  је  и  усвојен  Извештај  о  реализацији  годишњег  плана  рада  Грађевинске  школе  за  шк. 
2018/19. годину, 

• Завршен  је  и  усвојен  Годишњи  плана  рада  Грађевинске школе  за  школску  2019/20. 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 остваривању практичне наставе и вежби са социјалним  партнерима, 

• Организоване  су  консултације  и  испити  у  испитним  роковима  у  складу  са  планом  рада  за 

ванредне ученике, након увођења ванредног стања, испити и консултације су реализовани, када су 
се за то стекли услови, укидањем ванредног стања, 

• Организована  је  свечаност  поводом  117  година  од  оснивања  Грађевинске школе,  тим  поводом 
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организована је и закуска за запослене и сараднике, 

• Планирано је и праћено стручно усавршавања запослених, 

• Спровођени су поступци за стицање звања наставника, 

• Одређени су ментори наставницима који су први пут у систему образовања, 
• Благовремено  и  тачно  су  унети  подаци  у  бази  података  о  школи  у  оквиру  јединственог 

информационог система МПНТР Доситеј, подаци се редовно  ажурирају, 

• Генерисани су Јединствени образовни бројеви (ЈОБ) за све ученике  који су завршили школу у 

претходне три године (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 
• У Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП) унети су подаци о свим ученицима који су 

завршили школу у претходне три године (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), 

• Благовремено  су  обавештавани  запослени,  ученици  и  родитељи  (законски  заступници),  стручни 
органи  и  орган  управљања  о  свим  питањима  од  интереса  за  рад школе и ових органа, 

• Од 16. марта 2020.  године, рад школе,  као и сви облици извођења наставе реализовали су се на 
даљину. 

• Координиран је и усклађен рада стручних органа у школи, 
• Одлучивано је о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у  складу са ЗОСОВ 

– ом и посебним законом, 

• Израђен је предлог Плана уписа за шк. 2020/21. годину, 
• Редовно администрирање сајта школе, 

• Израда web  табела  за  статистику,  везано  за  успех  ученика,  владање  и  изостајање  са  наставе  на 

класификационим периодима, 
• Израда web табеле за праћење стручног усавршавања у установи и ван ње, 

• Израда web табеле за праћење реализације ГПР, 
• Изреда web упитника за избор ученика генерације, 

• Естетско уређење школе, од стране Тима и наставника практичне наставе и ученика, 
• Учешће у раду школских тимова, 

• Обезбеђени су новогодишњи пакетићи за децу запослених, 

• Организована је новогодишња представа за децу у којој су учествовали ученици  школе, 
• Организовано обележавање школске славе Св. Саве, 

• Издавана су решења у складу са потребама ученика за индивидуализацију у ИОП, 

• Стална  сарадња  са  координатором  практичне  наставе,  правном,  административно  – 

финансијском  службом,  наставницима,  стручним  сарадницима,  одељењским  старешинама, 
ученицима, родитељима, координаорима стручних већа, разреда и  тимова, 

• Свакодневно праћење финансијских  токова. 

 

2. Учешће у самовредновању школе 
• Учествовала сам у раду школског тима за самовредновање, 
• У  сарадњи  са  педагогом  сам  израдила  сам  web  упитник  за  самовредновање  рада  установе 

за шк. 2019/20, 

• 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, 
• Евалуација рада школе и успеха ученика, 
• Евалуација рада наставника, 

• Праћење рада школских тимова и комисија, 
• Сарадња са инпекторима приликом вршења надзора. 
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3. Активности које се тичу остваривања Развојног плана 
Грађевинске школе 

• Учествујем  у  раду  школског  Актива  за  развојно  планирање.  Области  одређене  за 
самовредновање су уграђене у Годишњи план рада школе. 

 

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 2019. и 2020. годину, 

• Контрола дознака за боловање, 

• донет  је Финансијски  план  за 2020.  годину, Измена Финансијског плана  и План набавки  за 2020. 

годину на које се  Закон не односи, 
• Агенцији  за  борбу  против  корупције  је  достављен  Извештај  о  реализацији  плана  интегритета  у 

другој фази. 

 

5. Сарадња са  МПНТР, јединицом  локалне самоуправе, 
организацијама и удружењима 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
• Редовна размена информација са МПНТР, 

• Сарадња са сектором за средње стручнио и дуално образовање, 
• Редовна сарадња са ШУ Београд, 

• 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, 
• Сарадња са тимом МПНТР који ради на бази ЈИСП, 

• 113 ученик школе је од МПНТР добило ученичке кредите и стипендије, 

• Редовно  ажурирање Доситеја. 

ГО Звездара, Дом здравља Звездара, ЦСР, МУП РС – ПС Звездара 
• Учешће на састанцима организованим од стране ГО Звездара, 

• Обезбеђивање 2000 епидемиолошких маски за школу, од стране општине, 

• Сарадња  са  ЦСР  Звездара,  Палилула,  Гроцка,  Вождовац,  Љубовија,  Богатић,  Аранђеловац, 

Лепосавић,  Сјеница, 

• Сарадња са координатором интерресорне комисије ГО Чукарица, 

• Активна сарадња са МУП РС – ПС Звездара у циљу заштите ученика и решавања  текућих проблема 
из надлежности МУП‐а, 

• Сарадња са 6. Управом Муп – а РС, 
• Сарадња са школским полицајцем. 

Град Београд 
• Обезбеђивање средстава  за материјалне трошкове, 
• Обезбеђивање средстава за комуналне трошкове и превоз запослених, 
• Константна сарадња са градским Секретаријатом за образовање и дечију заштиту. 
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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 7. Скупштини  ДДШС, 

• На  почетку  школске  године,  153  ученика  је  смештено  у  Домовима  средњих  школа  Београда, 
• Редовна  сарадња  са  директором  и  управницима  домова  у  оквиру  Домова  средњих  школа 

Београда. 

Удружење грађевинских и геодетских школа 
• Учествовала сам на Скупштини и Седници ИО УГИГС у Новом Пазару 23.09.2020. год, 
• Школа  је  преко  свог  представника  узела  учешће  у  раду  Извршног  одбора  и  других  тела 

Удружења грађевинских и геодетских школа Србије. 

Социјални партнери 
• Редовна сарадња са Привредном комором Србије, са службом за дуално  образовање и образовне 

политике. 

• Преко ПКС, школа је добила подршку за дуални профил оператер основних  грађевинских  радова 

и руковалац  грађевинском механизацијом, 

• Сарадња а ЈКП Бгд водовод и кнализација. 

• Донација  компаније CRH  Србија, Поповац,  у  опреми  за  лабоаторију  за  бетон,  децембар  2019. 

године, 

• Посета  представника  компаније  CRH  Србија  д.о.о,  Поповац  школи  и  предавање  за  ученике, 

17.01.2020.  године. 

 

6. Педагошко – инструктивни увид и праћење образовно – 
васпитног рада, увид у педагошку евиденцију 

• Посећивала  сам  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 укупно 9  часова  наставе,  од  којих, 8  часoва  наставе –  редован  обилазак и 1 час за 

лиценцу. 

• Вршила сам увид у ес дневник 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. 

 

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  семинар „Болести  зависности‐препознавање,  реаговање,  превенција‐оно  што 

наставници треба да знају“, 01.11.2019, 

• Наставници  општеобразовних  предмета,  који  нису  прошли  Обуку  за  остваривање  нових 
програма  наставе  и  учења,  у  организацији  МПНТР  су  пријављени,  као  и  наставници  електро 
групе предмета. 
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8. Дисциплинска одговорност запослених и ученика 
 Изрекла  сам  30  писаних  опомена  запосленима  због  лакших  повреда  радне  дужности, 

донела 3 решења о новчаној казни због поновљених лакших повреда радних дужности. 

 Покренула  сам  16  дисциплинских  поступака  против  ученика  због  тежих  повреда  обавеза 
ученика. Изречено је 16 васпитно дисциплинских мера укор директора. 
 

9. Инспекцијски надзор 
У овом периоду обављен је: 
• један редован надзор комуналнее инспекције, 

• три ванредна надзора просветне инспекције, 
• један надзор просветне инспекције за утврђивање испуености услова за образовне профиле ргм и 

оогр. 
 

10. Обавештавање запослених, ученика и родитеља 
• Редовно  се  врши  обавештавање  запослених,  ученика  и  родитеља  (законских  заступника), 

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.  За  време  ванредног  стања, 
интензивирано је обавештавање електронским путем, преко сајте школе, мејла и вибер група. 

• У  току  школској  2019/2020.  године,  одржано  је  7  састанака  са  одељењским  старешинама,  на 
којима  су  одељењске  старешине  добијале  информације  о  текућим  активностима  у  школи  и  са 

важећим  актима,  кроз  ове  састанке  се,  поред  информативног,  обавља  и  инструктивно  – 
саветодавни рад са  наставницима. 

• Родитељи  обавештења  добијају  преко  Савета  родитеља,  сајта  школе  и  електронског  дневника, 
комуникација са Саветом родитеља се у време ванредне ситуације обављала путем вибер групе. 

• Ученици обавештења добијају путем књиге обавештења, огласне табле,  одељењских  старешина и 

сајта школе. 

• Све информације битне за рад школе се објављују на сајту школе. 
• На сајту школе постоје одвојене стране за наставнике, ученике и родитеље. 

 

11. Рад директора у стручним органима школе и 
усклађивање и усмеравање рада истих 

Сазвала  сам  и  руководила  свим  седницама  наставничког  већа,  педагошког  колегијума  и 
састанцима са одељењским старешинама који су одржани у току првог полугодишта. 

• Одржано  је 16  седница Наставничког већа на којима су разматрана сва  питања из  надлежности 
Наставничког  већа. 

• Одржано  је  6  седница  Педагошког  колегијума  на  којима  су  реализоване  све  активности 
планиране за прво полугодиште. 

• Одржаноје  7  састанака  са  одељењским  старешинама  у  којима  су  учествовали  и  педагог  и 

психолог  школе.  Разматрана  су  питања  безбедности  ученика,  правила  понашања,  правдање 
изостанака, попуњавање педагошке документације,  протокола  у  случају  изостајања  ученика  из 

школе,  дисциплинским  поступцима,  активности  у  вези  са  ес  дневником.  Састанци  су 

саветодавног, информативног и  инструктивног  карактера. 

• Учествовала  сам  у  раду  Тимова  за  ИОП,  заштиту  од  дискриминације,  насиља,  злостављања  и 

занемаривања,  самовредновање,  маркетинга,  Стручних  актива  за  развој  школског  програма  и 

развојно  планирање,  праћење  и  реализацију ШРП.  Учествовала сам и у раду Тима за сарадњу са 
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ученичким домовима. 

Сарадња са родитељима/ законским заступницима и 
ученицима 
• 01.09.2019.  год,  одржан  је  заједнички  родитељски  састанак  са  родитељима  ученика  првог 

разреда, 

• Индивидуално,  са  одељенским  старешинама,  педагогом,  психологом,  помоћником  директора, 

члановима  Тима  за  заштиту,  учествовала  сам  у  разговорима  са  родитељима  и  ученицима  у 

ситуацијама  које  су  то  захтевале и  када  су  се  обраћали  за савет и помоћ. 

 

12. Учешће у раду Привременог школског одбора 
Учествовала  сам  у  припремама  и  присуствовала  на  8  седница  Привременог  школског  одбора, 

колико је и одржано у шк. 2019/20. год. 

 

13. Учешће у раду Савета родитеља 
Присуствовала  сам  на  3  седнице  Савета  родитеља  колико  их  је  и  реализовано  у  шк.  2019/20. 
године.  Савет  је  расправљао  и  разматрао  питања  из своје надлежности. Родитељи су обавештени 

о  информацијама  битним  за  функционисање  школе.  О  свим  битним  питањима,  о  којима  је  Савет 

морао расправљати или донети одлуку, комуницирало се прко вибер групе и анкете. 

 

14. Кадровска политика 
• Извршила  сам  поделу  часова  на  наставнике  у  складу  са  Правилником  о  врсти  стручне  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, 

• Преузета су три наставника са листе технолошких вишкова. 

 

15. Обезбеђивање материјално – техничких услова 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 потребан извођење практичне наставе, 
• У  оквиру  практичне  наставе,  ученици,  декоратери  зидних  површина  су  окречили  4 

канцеларије, под надзором наставника Горана Мијаиловића, 
• У учионицама теорије, замењен су поломљени венецијанери, промењене су облоге на вратима и 

постављена  етална  заштита,  замењена  је  расвета  и  оштећени  ламинат.  Замена  расвете  је 
прекинута  увођењем  ванредног  стања,  планира  се  наставак  ове  школске  године.  Расвету  су 
заменили ученици електоинсталатери, са наставником Миливојем Томићем и домаром школе. 

 

16. Безбедност и здравље ученика и запослених 
• Организовала сам дежурство наставника и ученика, 

• Учествовала  сам  у  раду  Тима  за  заштиту  од  дискриминације,  насиља,  злостављања  и 
занемаривања, 

• Вршила  сам  контролу  примене  Правилника  о  мерама,  начину  и  поступку  заштите  и 
безбедности  ученика, 

• Редовно сарађујемо са Полицијском станицом Звездара, 

• Осигурање  ученика, 
• Осигурање  запослених, 

• Донете  су  мере  за  превенцију  заразних  болести,  обавештења  и  правила  у  вези  понашања 
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запслених, ученика и трећих лица у превенцији и заштити од Ковида 19. 

• Редовно се врши контрола противпожарних апарата, 

• Вршњачки тим је вршио едукацију ученика првог разреда о препознавању насиља и врстама 

насиља, 

• ГО Звездара је достављен Извештај о безбедности деце и ученика Грађевинске школе, 

• Радионица превенције вршњачког насиља и подизањем нивоа безбедности деце и младих, 

• Јелена Савовић је одржала предавања ученицима првих разреда на на тему опојних дрога и 

опасности од њих, 

• 6.  Одељење  МУП  –  а  РС  је  одржало  7  превентивних  предавања  на  тему  Малолетничка 

деликвенција,  у  свим  одељењима  првог  разреда.  Предавања  су  одржана  10,11.  септембра 

2019. године, 
• МУП је на УП одржао предавање „Године одрастања“, 
• ВРС је одржала 2 предавања ученицима завршних разреда, у оквиру обуке безбедност и одбрана, 

10. и 12.12.2019. 

 

17. Сарадња са медијима 
Вечерње новости, Тема – техничке 

гимназије,  25.10.2019.  изјава
https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktueln

o.290.html:82 

Тв Прва, 150 минута, Тема – сексуално 

васпитање 30.10.2019. год.  изјава
https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&

v=tBM‐   euNiUIQ&feature=emb_title 

Тв Прва, 150 минута, Тема ‐ Светски дан 

детета, права детета, 20.11.2019. год.  изјава
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v

b
Изјава за ТV Brainz за емисију о 

Грађевинској школи и монтерима суве 

градње 

изјава https://www.youtube.com/watch?v=mm5nd_OtnrM&f
eature=emb_logo 

Алџазира Балканс, Вести ‐ Тема: Почетак 

школске године 
изјава http://balkans.aljazeera.net/video/nastava‐u‐srbiji‐

pocinje‐po‐kombinovanom‐modelu 

 

18. Лично стручно усавршавање 
• Праћење  стручне  литературе  и  информација  важних  за  образовање  и  васпитање  и 

руковођење  установом, 
• Програм обуке наставника  за реализацију  наставе оријентисане  ка исходима,  од 16.04.2019, 

обука МПНТР, 
• Припремљеност установа О и В за шк.2019/20. год, LYCEUM, 11.10.2019, 

• Конференција "Актуелности у образовном систему РС 2", 15.‐16.10.2019, Мрежа  регионалних 

центара за стр. усавршавање Србије, 

• Вештина  успешног  руковођења:  правне,  емоционалне  и  социјалне  смернице,  ПКС,  17.‐ 

18.10.2019, 

• Јачање  компетенција  директора  за  ефикасно  управљање  квалитетом  у  средњим 

стручним/техничким школама, KulturKontakt, 25.‐26.10.2019, 

• Програму  обуке  за  директоре  која  претходи  полагању  испита  за  лиценцу,  Први  део  27.‐ 

28.11.2019, обука МПНТР, 
• Присуство презентацији центра извсности Виминациум, 03.12.2019, 
• Конференција  ‐  Ефикасно  осигурање  квалитета  кроз  успешно  управљање  променама, 

KulturKontakt, 12.12.2019, 

• Болести  зависности‐препознавање,  реаговање,  превенција  ‐  оно  што  наставници  треба  да 

знају, 14.12.2019, 

• Програму  обуке  за  директоре  која  претходи  полагању  испита  за  лиценцу,  Други  део  24.  ‐ 

25.12.2019, 

• Подршка самовредновању рада установа у основном и средњем образовању, 30.01.2020. год. 



Грађевинска школа, Београд 

Извештај о реализацији годишњег Плана рада Грађевинске школе за школску 2019/20 годину| 16 

 

3. Извештај о радиу помоћника директора 
Рад  помоћника  директора  заснивао  се  на  Закону  о  основама  система  образовања  и  васпитања, 

Закону о средњем образовању и васпитању и одвијао се према плану који је саставни део Годишњег 

плана рада Школе за школску 2019/2020. годину. 

Током  школске 2019/2020. године области рада помоћника директорабиле су: 

1. Планирање и праћење образовно‐васпитног рада 

 Учествовала у изради појединих делова Годишњег плана рада Школе и Школског развојног плана, 

 Пратила  реализацију  образовно‐васпитног  рада  приправника  посетом  часова  редовне  наставе, 

учешћем у раду Одељењских већа, прегледом књига евиденције образовно‐васпитног рада. 

 Пратила и вредновала примену мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана. 

 Учествовала у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама ученика. 

 Планирала сарадњу са другим институцијама. 

 Учествовала у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада школе. 

 Учествовала  у  прављењу  образаца  за  дигитално  штампање  података  у  ученичким  уверењима, 

дипломама  и  матичној  књизи  са  колегом  Милојем  Симанићем,  као  и  у  пружању  подршке  и 

развијању дигиталних компетенција наставника, такође заједно са колегом Симанићем. 

 

2. Организациони послови 
 Учествовала у организацији уписа у школу, организацији матурског испита. 

 Пратила и координисала рад на ЕсДневнику. 

 Учествовала у организовању стручне замене за оправдано одсутне наставнике. 

 Учествовала  у  Тимовима  и  активима школе  (координтор  Тима  за  инклузивно  образовање,  члан 

стручног  већа  Природних  наука  и  информатике,  члан  стручног  Актива  за  развој  школског 

програма). 

 

3. Педагошки и саветодавни рад 

 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  свих  разреда  о  општем  утиску  о 

одељењу које воде и проблемима са којима се сусрећу. 

 Сарађивала  на  смањењу  изостанака  ученика  са  наставе  кроз  разговоре  са  ученицима  и 

родитељима ученика. 

 Пружала помоћ у остваривању свих форми сарадње са породицом. 

 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. 

 Пружала помоћ наствницима и одељењским старешинама  кроз упућивање у рад и  саветодавне 

разговоре. 

 Помагала у планирању активности у циљу јачања социјалних односа међу ученицима. 

 Пружала подршку у спровођењу индивидуализације, и реализације рада по ИОП‐у. 

4. Аналитички рад 
 Учествовала у изради анализе остварености постављених циљева образовно‐васпитног рада. 

5. Рад у стручним органима школе 

 Учествовала у раду Наставничког већа, Одељенских већа и Педагошког колегијума. 
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 Координатор  Тима  за  инклузивно  образовање,  члан  актива  за  развој  школског  програма,  члан 

стручног већа природних наука и информатике, координатор ЕсДневника. 

6. Сарадња са институцијама и организацијама 

 Остварена сарадња са васпитачима и стручним сарадницима који раде у домовима ученика у које 

су смештени наши ученици, 

 Сарадња са васпитно – образовним установама. 

 

4. Извештај о раду организатора практичне наставе 
У школској 2019/20. години 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 у компанијама, 

 израда уговора 

 Праћење реализације практичне наставе у школским радионицама и обезбеђивање замене 
по потреби, 

 Организација практичне наставе у компанијама, 

 Сагледавање потреба за набавком и 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 раду стручних органа 

 Сарадња са друштвеном средином 

 Сарадња са домовима ученика 

 Сви ученици су пре почетка обављања практичне наставе били обучавани из области 

 безбедност и здравље на раду после чега су морали успешно да положе тест пре обављања 

 практичне наставе на градилиштима. 

 На годишњем нивоу се склапају уговори са компанијама, СЗР, СЗГР и АД ‐ у којима ученици 
Грађевинске школе обављају практичну наставу. 
 
 

У школској 2019/2020. године ученици су обављали практичну наставу у следећим 
компанијама и занатским радњама: 

 Eнергопројект високоградња а.д. 

 ЈКП Београдски водовод и 
канализација 

 ЈКП Београд пут 

 Институт за путеве ад 

 Новкола А.Д. 

 Кос интел 

 Рас монт 

 Електро вес 

 СЗГР 19.Децембар 

 Студио М ДЦС д.о.о. 

 СЗР Перспектива 

 Изоградња д.о.о. 

 ЗГР Калуђерица 

 Златар инжињеринг  

 Ђурић ентеријер 011 

 СГР Стемах 

 Melpo d.o.o. 

 Џелетовић градња доо 

 Carić M‐Color 

 С Електроник 

 Електро Уми 

 ГР Ин градња 

 SGR Expert 

 Vučićević enterijer 

 Браћа Глишић д.о.о. 

 Мега инвест градња доо 

 Греда Building БГД доо 

 Неимарство С 

 Alp complete doo 
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 Интерфаст д.о.о. 

 Постављање електронских инсталација 
MBALANZS 

 БУ Пеки‐метал 

 Грид Зрењанин 

 Ђурђевић градња доо 

 Александар Андрић ПР 

 Керамичарска радња Лештане 

 Александар Ђорђевић ПР 

 Даутовић доо 

 ГЗР Колор 

 Panel centar‐lims doo 

 SN inzenjering doo 

 Југ ентеријер д.о.о. 

 ГЗР Јадран 

 СЗР МД 83 

 СЗ Зидарско‐тесарска радња Шкорић 
Михајло 

 ”Беостакло” 

 Build Team d.o.o. 

 СЗР СД Градња 

 Микромотор доо 

 Радња за постављање подних и зидних 
облога Лука Византија 

 Viton doo 

 Одесса д.о.о. 

 Керамичарска радња Триокерамика 

 Зуботехничка школа Београд 

 СЗР МД 83 

 СТР Интер колор 

 СЗГР Фасаде Андрић ПР 

 Молеро фарбарска радња Пезић 
Миодраг ПР 

 Кокератор Д.О.О. 

 СЗР Виртуал 

 СЗР Ниџа и стефи лифт 

 СЗР СД Градња 

 DAKOM MONT DOO 

 ГП Лагор д.о.о. 

 Колор градња 

 М2 Монт сува градња 

 Радња за завршне радове у грађевинарству Грађевинска супорт 

 ПР Еуробех 

 Вимер доо 

 Almimax House 

 Кореатор 

 MTП Изградња 

 СЗР Мини 
 

Блок настава није реализована у компанијама због пандемије ковид 19. 

 

5. Извештај о раду педагога 
Рад    педагога  школе  одвијао  се  према  плану  који  је  саставни  део  Годишњег  плана  рада  школе. 
Циљеви  и  задаци    педагога  прописани    су  Правилником  о  програму  свих  облика  рада  стручних 
сарадника (Службени гласник РС„Просветни гласник“, 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,  

 Пружање подршке  наставницима на унапређивању и осавремењивању васпитно‐ образовног 
рада,  
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 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 законским заступницима 
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  (Годишњи план рада 
педагога,  Програм  рада  одељењских  старешина,  План  рад  Тима  за  каријерно  вођење  и 
саветовање, План рада Савета родитеља, План рада Тима за самовредновање, План стручног 
усавршавања,  и    делова    Програма  рада  школе  за  период  2020‐2024.  године  (Циљеви 
школског  програма,  Програм  сарадње  са  породицом  и  Програм  превентивног  рада  са 
ученицима) 

 Израдила глобални и оперативни план рада педагога 

 Сарађивала са наставницима у изради годишњих, месечних планова рада, планова за ученике 
који раде по ИОП/у и изради припрема  за час 

 Учествовала у  распоређивању нових ученика у одељења 

 Планирала реализацију систематских лекарских прегледа ученика 

 Планирала посете часова 

 Планирала сарадњу са другим институцијама 

 Припремила план сопственог стручног усавршавања    
                                                                                                                                                                                                           
2. Праћење и вредновање образовно‐васпитног рада 

 

 Учествовала  у  изради  Извештаја  о  реализацији  Годишњег  плана  рада  Грађевинске  школе 
школске  2018/19.  године  (Извештај  о  раду  педагога  школе,  Тима  за  самовредновање, 
Извештај  о    стручном  усавршавању  наставника  и  директора    школске    2018/19.  године  и 
Извештаја о реализацији посебних програма) 

  Пратила реализацију образовно‐васпитног рада посетом часова редовне наставе, учешћем у 
раду  Одељењских  већа,  прегледом    дневника  (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    Анализу  успеха    и  понашања  ученика    на  крају    класификационих  периода  и  с 
предлогом    мера  за    побољшање,  које  су    презентоване  на  Наставничком  већу  и  Савету 
родитеља 

 Пратила узроке школског неуспеха ученика и ефикасност предложених решења 
за побољшање успеха 
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 Пратила поступке и ефекте оцењивања ученика 

 Учествовала  у  припреми    и  реализацији  истраживања  која  су  спроведена  у  оквиру 
самовредновања рада школе и израдила извештај о самовредновању за ову школску годину 

 Пратила организацију и реализацију наставе на даљину 
 
 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  правдања 
изостанака 

 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 орјентације 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 

 Помагала  у раду са ученицима код којих је утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању 
постављених  захтева,  као  и  појава  неадаптивних  облика  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  реализацију  семинара  за  наставнике:    Болести  зависности  –  препознавање, 
реаговање и превенција, кат бр.258  

 Пружала подршку у реализацији наставе на даљину 
 

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,  проблеми  у  учествовању  у настави на 
даљину) 

 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 активностима 
које 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 

 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  подсетник  за  први  родитељски 
састанак  Тезе  за  први  родитељски  састанак    и  упутила  нове  одељењске  старешине    на 



Грађевинска школа, Београд 

Извештај о реализацији годишњег Плана рада Грађевинске школе за школску 2019/20 годину| 21 

коришћење  приручника    Водич  за  одељењске  старешине,  као  и  другу    литературу  за  рад 
одељењског старешине. 
 

Сарадња са  новим наставницима: 
 

 Саветодавно–инструктивно  сарађивала  са  наставницима  циљу  увођења  у  посао  кроз 
разговоре  и  посете  часова,  (упознавала  наставнике  са    Програмом  рада  приправника  са 
ментором; карактеристикама школе; 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  наставника    приправника  –  провера  испуњености 
услова за полагање испита за лиценцу  

  Посетила и анализирала часове нових наставника и 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,  као  и  ученике 
који су имали ниска школска постигнућа. 

 Учествовала  у  тимском  идентификовању  ученика  којима  је  потребна  подршка  у  процесу 
васпитања и образовања и осмишљавању и праћењу реализације индивидуалног  приступа у 
раду са децом. 

 Саветодавно‐инструктивно  радила  са  ученицима  који  су  имали  тешкоће  у  учењу,  развојне, 
емоционалне и социјалне тешкоће. 

 Припремила    Корисне  савете  за  учење  за  ученике  првих  разреда  и  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, недостатак 
самопоуздања),  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. 

 Радила на професионалном информисању и саветовању ученика и каријерном 
вођењу.  Организовала  представљање    факултета:  „Академија  de  Luso“‐ Школа  за  дизајн  и 
ентеријер, „МЕФ‐Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије“ и Грађевински 
факултет. 
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 Учествовала  у  појачаном  васпитном  раду  са  ученицима  који  се  нису  понашали  у  складу  са 
правилима понашања, који су  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  унапређивању  социјалних вештина ученика  (конструктивно решавање проблема, 
ненасилна  комуникација,  толеранција и  уважавање различитости).  Реализовала радионицу 
за ученике „Насиљу није место међу нама“. Учествовала са ученицима и психологом Надом 
Чутурило на трибини „Друг није мета“. 

 Пружала подршку ученичком активизму   и партиципацији у школском животу кроз сарадњу 
са Ученичким парламентом и  Вршњачким тимом .   

 Радила на смањењу осипања ученика. 

 Организовала систематски преглед ученика у сарадњи са Домом здравља „Звездара“. 

 Сарађивала  са  домовима  ученика  у  циљу  превазилажења  проблема  ученика  који  су 
смештени у домове ученика. 

 Посетила Сајам књига са ученицима и библиотекарком Весном Ђурашиновић. 

 Помагала ученицима у праћењу наставе на даљину. Написала савете за успешно учење током 
ванредног стања на тему: „Савети за учење“ 

 
5. Сарадња са родитељима 
 

 Размењивала информације са родитељима/ законским заступницима које су од значаја 
за упознавање ученика и праћење њиховог развоја. 

 Обављала  саветодавни,  индивидуални  и  групни  рад,    са  родитељима/законским 
заступницима  и  васпитачима  ученика  који  су  имали  развојне  проблеме,    тешкоће  у  учењу, 
понашању и  адаптацији.  

 Саветодавно  –  инструктивно  радила  са  родитељима  чија  деца  су  вршила  повреду  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  ученицима  који  се  школују  по 
индивидуалном образовном плану. 

 Организовала и активно учествовала на седницама Савета родитеља. 

 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. 

 Сарађивала у реалозвању исраживања за потребе самовредновања рада школе. 

 Срађивала при праћењу реализације наставе на даљину. 
7. Рад у стручним органима и тимовима 

 Учествовала у раду Наставничког већа, одељењских већа, Педагошког  колегијума и  Стручног 
актива за развој школског програма. 

  Радила у Тиму за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације, Тиму 
за  самовредновање  (координатор  Тима),  Тиму  за  инклузивно  образовање  и  сарађивала  са 
осталим тимовима у школи. 

 
8.  Сарадња  са  надлежним  установама,  организацијама,  удружењима  и  јединицом  локалне   
самоуправе  
  Остварила сарадњу са:  
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 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,  Педагошким  друштвом  и  Друштвом  психолога 
Србије. 

 
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање  
 
Водила евиденцију: о свом раду на дневном, месечном нивоу, о посети часова, насиљу  у школи и 
успеху ученика на класификационим периодима. 
Прикупљала материјале који садрже личне податке о ученицима. 
 
Стручно  усавршавање  се  одвијало  кроз  праћење  стручне  литературе,  информација  од  значаја  за 
образовање  и  васпитање.  Учествовала  на  састанцима  Републичке  секције  стручних  сарадника, 
похађала акредитоване семинаре: „Самоевалуацијом до квалитетне школе“, кат. бр. 643, „Подршка 
самовредновању рада установа у основном и средњем образовању“; на међународној конференцији 
о каријерном вођењу и саветовању:  „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“; 
на  обуци  „Вршњачко  насиље  у  средњој  школи:  облици,  корени,  превенција  и  третман“  –  Жарко 
Требјешанин;  на  стручно‐  научном  скупу  педагога  „Партиципација  у  образовању  –  педагошки  
(о)гледи“ и на вебинарима: „Како се дружити у условима ограниченог кретања“ и „Како помоћи деци 
у  организацији  рада  од  куће“.  Размењивала  искуства  и  сарађивала  са    педагозима  и  стручним 
сарадницима других институција. 
 

6. Извештај о раду психолога 
У  току  школске  2019/2020.  године  психолог  школе  са  радним  временом  од  50  %  реализоваo  је  

следеће послове у складу са годишњим планом, класификоване према областима рада: 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО‐ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 Писање месечних планова рада психолога 

 Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину (годишњи план рада 

психолога) 

 Учешће у изради Извештаја о истваривању годишњег плана за школску 2019/2020. годину (писање 

извештаја о раду психолога) 

 Учешће у писању индивидуалног образовног плана за поједине ученике 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО‐ВАСПИТНОГ РАДА 

 Праћење  реализације васпитно ‐ образовног рада увидом у књигу евиденције  ( у електронском 

облику) (успех ученика, изостанци, владање) 

 Континуирано праћење и подстицање напредовања ученика, као и праћење ефеката предузетих 

мера 

 Праћење  формативног  оцењивања  од  стране  наставника  током  наставе  на  даљину  увидом  у 

књигу евиденције (у електронском облику) 

 Праћење спровођења мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана 

 Посета  часовима редовне наставе и огледним часовима, еваулација рада наставника 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 Саветодавни рад  са наставницима и  пружање подршке  у  решавању различитих  врста проблема 

везаних  за  ученике  (лоше  оцене,  изостанци,  немотивисаност,  недисциплина,  породични 

проблеми, емотивни, психолошки проблеми...) 

 Пружање подршке при разговору  са родитељима ученика 
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 Упознавање  наставника и Одељењских већа са карактеристикама ученика битним за наставу  

 Континуирана  сарадња  са  одељењским  старешинама  везано  за  праћење  успеха    и  дисциплине 

ученика , као и у вези различитих врста проблема 

 Пружање подршке јачању наставничких компетенција 

 Пружање потребних информација и савета новим наставницима, по потреби  

 Пружање  подршке    наставницима  и    одељењским  старешинама  током  наставе  на  даљину  (при 

припреми наставног материјала, проблеми при комуникацији са ученицима...) 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 Иницијални контакт са ученицима, упознавање ученика са радом психолога, помоћ при решавању 

проблема при адаптацији на захтеве средње школе  

 Саветодавно‐  инструктивни  рад  са  ученицима  у  вези  различитих  врста  проблема  (везаних  за 

школу, породицу, емотивни, психолошки проблеми…) и праћење предузетих мера  

 Пружање подршке ученицима  за које се обезбеђује васпитно‐образовни рад по индивидуалном 

образовном плану, као и праћење њихових постигнућа 

 Саветодавно – инструктивни  рад са ученицима који су понављали разред 

 Саветодавно  ‐    инструктивни    рад  са  ученицима  који  су  имали  већи  број  негативних  оцена  и 

изостанака, као и праћење ефеката предузетих мера  

 Појачан васпитни рад са ученицима који су кршили  правила понашања у школи 

 Пружање подршке ученицима током наставе на даљину 

 Организовање  предавања  ученицима  првог  разреда  на  тему  „  Асертивна  комуникација“,  „ 

Адолесценција“ 

 Припрема текста за школски сајт на тему „ Очување менталног здравља у време пандемије Корана 

вируса“ 

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 Саветодавни рад са родитељима у вези различите врсте проблема ученика  

 (нередовно долажење у школу, лош успех , емотивни, социјални, психолошки проблеми… ) 

 Подршка родитељима чија се деца налазе у акцеденталној кризи 

 Сарадња са родитељима ученика који се школују по индивидуалном образовном плану 

 Саветодавни  рад    са  родитељима  ученика  који  крше  правила  понашања  у  школи  и  којима  је 

одређен појачан васпитни рад  

 Учешће у раду  Савета родитеља  

 Предавање на тему „Карактеристике адолесценције“ 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 Континуирана сарадња са директором и педагогом школе  око организације и поделе посла  

 Континуирана  размена,  планирање  и  усаглашавање  заједничких  послова,  као  и  саветовање  са 

педагогом  

 Сарадња  са педагогом и библиотекаром  око организације предавања 

7.   РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 Учешће у раду Наставничког већа, Одељењских већа, Стручних већа и Педагошког колегијума 

 Учешће  у  раду  Тима  за  инклизивно  образовање,  Тима  за  заштиту  од  дискриминације,  насиља, 

злостављања и занемаривања 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 Сарадња са психолозима/педагозима који раде у другим установама, институцијама  

 Присуство састанцима Секције  психолога стручних сарадника  
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 Сарадња са Друштвом психолога Србије и Филозофским факултетом 

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 Континуирано вођење дневника рада и евиденције разговора са  ученицима 

 Вођење документације о ученицима 

 Писање месечних планова рада 

 Читање стручне литературе 

 Припрема  за  све  послове  предвиђене  годишњим  програмом  и  оперативним  плановима  рада 

психолога 

 Присуство акредитованим семинарима и предавањима 

 Присутво састанцима Секције психолога стручних сарадника 

 Вођење евиденције о стручном усавршавању 

7. 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: 

Планирања и програмирања образовно‐васпитног рада, односно васпитно‐образовног рада 

Праћење и вредновање образовно‐васпитног рада, 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 

Рад 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 предвиђене за школског библиотекара су: 

     Циљ  школског  библиотекара  је  да,  својим  стручним  ангажовањем,  доприноси  остваривању  и 

унапређивању  образовно‐васпитног  рада  у  средњим  и  основним  школама,  реализујући  програм 

рада прилагођен наставним плановима и програмима. 

     Задатак школског библиотекара је да, реализовањем послова из области образовања и васпитања, 

као  и  библиотечко‐информацијских    из  домена  културних  активности  школске  библиотеке, 

доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, 

програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупно образовног 

процеса, као и члан школских тимова. 

     Области рада предвиђени за школског библиотекара су: 

 

Планирање и програмирање образовно‐васпитног рада 

Праћење и вредновање образовно‐васпитног рада 

Рад са наставницима 

Рад са ученицима 

Рад са родитељима, односно старатељима 

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 
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Рад у стручним органима и тимовима 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 

Планирање и програмирање образовно‐ васпитног рада 

Школске 2019/2020. године благовремено су израђени годишњи и месечни планови рада.  

Обављено је планирање ради набавке литературе за ученике, наставнике и стручне сараднике које је 

остварено  у  сарадњи  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 за потребе  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 са планирањем и програмирањем извршила 

сам  благовремено      Реализовала  сам  испланиране  садржаје  предвиђене  за  рад  са  библиотечком 

секцијом  све до 16.03.2020 год када је прогласено ванредно стање услед  епидемије ЦОВИД‐а 19. 

 

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 и чланови стручних већа за област предмета благовремено су информисани о фонду 

предвиђеном  за  наставнике  и  уџбеницима  у  библиотеци.  Сарадња  са  наставницима  на  промоцији  

читања ради задовољства и кроз све облике образовно‐васпитног рада, остварена је у разговору са 

наставницима  који  су  били  заинтересовани  и  који  су  повремено  долазили  у  библиотеку  школе  у 

циљу слободног избора литературе или због образовног‐васпитнпг 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.Наставила 

сарадњу  и  у  ванредној  ситуацији  преко  Viber    групе,  Gmail  порукама,разговорима  мобилним 

телефонима. 

 

Област рада: Рад са ученицима 

 

Рад  са  ученицима,  у  току  школске  2019/20  године,  одвијао  се  у  правцу  одабира  нових  наслова, 

коришћења фонда и простора библиотеке. Присуствовала састанку Ученичког парламента 12.09.2019 

год . 0д 09.09.2019 до 04.10.2019 год. обишла сва одељења првих разреда , упознала их са значајем 

читања  , правилима и начином коришћења билиотечког простора и фонда.Ученике  ,чланове сеције 

Милицу Драгићевић, Марију Петровић, Марију Бранковић и Тијану Грковић водила на  сајам књига 

21.10.2019год. 

У    свакодневном  раду  пружала  сам  ученицима    информације  и  усмеравала  ученике  на  адекватну 

литературу.  Обавила  сам  едукацију  вршњачког  Тима  за  борбу    од  дискриминације,  насиља, 

злостављања и занемаривања. Присуствовала едукацији вршњачког Тима на тему „Опојне дроге код 

младих“ коју је реализовала Јелена Савовић, проф. Математике. Присуствовала ЧОС‐у у одељењима 
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I/4 ,I/6   01.11.2019 год.  ,  III/2   13.12.2019 год.Одржала час на тему „Умеће комуникације“ 09.12.2019 

год. у одељењу  III/1 и 10.12.2019  год. у одељењу  II/1.Од 16.03.2020  год.увођењем ванредног стања 

услед епидемије ЦОВИД‐19 рад се одвијао на даљину,путем Gmail  порука. 

 

 

 Област рада: Рад са родитељима, односно старатељима 

 

  Срадња  са  родитељима,  односно  старатељима  одвијала  се  у  правцу  давања  информација  око 

набавке уџбеника, литературе и др. Присуствовала родитељском састанку  у одељењу I/5. 

 

Област рада: Рад са директором и стручним сарадницима 

 

     Сарадња  са  директором  школе  одвијала  се  превасходно  на  радним  састанцима,  педагошким 

колегијума, састанцима Тима за борбу од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања. На 

истим,  директора  сам  редовно  обавештавала  о  планираним  и  реализованим  активностима.  

Реализована је посета Сајму књига где је набављено око 19 нових наслова.За време ванредног стања 

комуникација  се  заснивала  на  размени  инфорација  преко  Viber  групе,Gmail  порука,разговорима 

преко мобилних телефона.Сарадња са  стручним сарадницима педагогом и психологом школе била 

је  врло  интезивна  ,одвијала  се  у  смеру  активности  везано  за  рад  у  Тиму  за  заштиту  од 

дискриминације,насиља,злостављања  и  занемаривања.Врло  често  обављале  смо  разговоре  са 

ученицима  заједно,присуствовале  ЧОС‐у  заједно,држале  заједничка  предавања.  Педагог  школе 

Душанка  Недељковић  заједно  са  библиотекаром  и  члановима  библиотече  секције  била  на  сајму 

књига.За  време  ванредног  стања  наставављена  је  сарадња  преко  online  комуникације,праћењем 

наставног процеса. 

 

Област рада: Рад у стручним органима и тимовима 

 

     Библиотекар школе  је присуствовао свим сасатанцима педагошким колегијумима чак и за време 

ванредног стања преко Viber   групе.Присуствовала сам свим састанцима Наставничког већа осим за 

време ванредног стања  : 29.04. 2020 год  . и 21.05.2020 год.када библиотекар није добила шифру за 

присуство на платформи Microsoft Teams.По добијању шифре на осталим састанцима присуствовала. 

Присуствовала  састанцима  и сарађивала са  Ученичким парламентом  12.09.2019 год.Присуствовала 

састанку  одељенских  старешина  12.09.2019  год.Присуствовала  сатанцима  стручног  већа  Српског 

језика  и  културе.  И  за  време  ванредног  сатња  наставила  сарадњу  са  стручним  већем  Језика  и 

уметност преко Viber групе.         

 

Област  рада:  Сарадња  са  надлежним  установама,  организацијама,  удружењима  и  јединицом 

локалне самоуправе 

 

Као  члан  Друштва  библиотекара  Србије  редовно  сам  се  информисала  о  свим  актуелностима. 

Сарађивала сам са ГО Звездаром.21.02.присуствовала обуци за коришћење базе за попуњавање МБС 

обрасца у Библиотеци града Београда. 

 

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  сам  и  евидентирала  коришћење 
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литературе у школској библиотеци, посебно за ученике. Водила сам  документацију о раду школске 

библиотеке,  књигу  инвентара  и  базу  „Библиотека“.  У  оквиру  сртучног  усавршавања  у  установи: 

присуствовала  сам  угледном  часу,  предмета  биологије    на  тему  „  Основи  генетике“  у  реализацији  

Сање  Павловић,проф  10.12.2019  год.  Присуствовала    семинару  07.11.2019  год.  на  тему  “Болести 

зависности   препознавање, реаговање  ,превенција.     

 16.12.2019  год.  одслушала  семинар  на  тему  „  Вршњачко  насиље“.21.02.2020  год.  присуствовала 

обуци у Библиотеци града Београда. 

8. Извештај о раду Педагошког колегијума 
Током  школске  2019/20.  године  одржано  је  14  седница  Педагошког  колегијума.  7  седница  је 

одржано  у  школи,  а  7  путем  конференцијске  везе.  Седницама  је  председавала  директор  Драгана 

Радовановић, а у раду су учествовали:  

Душанка Недељковић, педагог 

Нада Чутурило, психолог 

Весна Ђурашиновић, библиотекар  

Данијела Грбић, Анђелија Јездић и Блаженка Ђумић, координатори разреда 

Горан Учур, организатор наставе, 

Данијела  Грбић,  Милан  Ђурашновић,  Тијана  Петровић,  Милан  Ђенадић,  Дафина  Жагар  Марков, 

касније Весна Црнобрња и Сретен Лукић, координатори стручних већа, 

Драгана  Радовановић,  Душанка  Недељковић,  Весна  Ђурашиновић,  Сретен  Лукић,  Јелена  Савовић, 

Тања Момчиловић, Милан Младеновић, Горан Учур, Катарина Божиновић, Бојана Ђорђевић, Татјана 

Константинидис,  Марија  Николић,  касније  Будимир  Рондовић,  Тијана  Петровић  и  Данијела  Грбић, 

координатори тимова и актива. 

 

Послови везани за организацију 

• Чланови Педагошког  колегијума расправили  су  и  усвојили План рада Педагошког  колегијума  за 

школску 2019/2020. годину. 

• Чланови  Педагошког  колегијума  усвојили  су  Извештај  Стручног  актива  за  развојно  планирање, 

праћење и реализацију ШРП за шк. 2018/19. год. 

• Чланови Педагошког  колегијума усвојили  су План рада Стручног  актива  за  развојно планирање, 

праћење и реализацију ШРП за шк. 2019/20. год. 

• Чланови Педагошког колегијума усвојили су план писмених задатака за школску 2019/20. год. 

• Чланови Педагошког колегијума усвојили су План за самовредновање за шк. 2019/20. Год. 

• Упознати су са Планом уписа за школску 2020/21. год. 

• Размотрен је Предлог Правилника o спречавању сукоба интереса у делу избор уџбеника. 
• Чланови колегијума упознати су са новим правилницима:  

• Правилник о спречавању сукоба интереса 

• Правилник о безбедности‐информационо‐кумуникационог система 

• Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Грађевинске школе  
 Координатори стручних већа су доставили материјалне потребена календарску 2020. годину. 
• Директорка школе упознала је чланове Педагошког колегијума са дописом МПНИТР Број: 601‐00‐
9/2020‐01 од 16.03.2020.год., о увођењу ванредног стања. 
• Чланови Педагошког колегијума донели су закључке о начину реализације наставе на даљину. 

• Чланови  Колегијума  су  донели  закључке  о  изради  Оперативног  план  школе  за  организацију, 

спровођење и праћење учења на даљину. 

• Чланови  Колегијума  су  упознати  са  Дописом  МПНТР  ‐  Сугестије  за  активности  оцењивања  у 

предстојећем  периоду  учења  на  даљину  и  донети  су  закључци  у  вези  оцењивања,  почетку 

сумативног оцењивања и обавештавању ученика и родитеља. 
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• Чланови Колегијума упознати су са Правилником о изменама Правилника о оцењивању ученика у 

средњем образовању и васпитању. 

 
9. Извештај о раду Наставничког већа 
Наставничко  веће  је  у  школској  2019/20.  години  одржало  16  седница.  Све  седнице  од  увођења 

внредног стања и после одржане су онлајн преко платформе Мајкрософт Тимс. Наставници користе 

налоге који су додељени од стране МПНТР, преко домена епросвета. 

Наставничко веће је разматрало питања из своје надлежности: 

 Разматрање Извештаја о реализацији годишњег плана рада ГШ за школску 2018/19. год. 

 Разматрање Извештаја о раду директора ГШ за школску 2018/19. год. 

 Усвајање Извештаја о раду Тима за самовредновање за школску 2018/19. год. 

 Усвајање Извештаја о раду Тима за развојно планирање за школску 2018/19. год. 

 Разматрање предлога Плана рада ГШ за школску 2019/20. год. 

 Усвајање Плана рада Тима за самовредновање за школску 2018/19. год. 

 Усвајање  Плана  рада  стручног  актива  за  развојно  планирање,  праћење  и  реализацију  ШРП  за 

школску 2019/20. год. 

 Усвајање извештаја Тима за заштиту од дискр, насиља, злост. и занемаривања у 2018/19. 

 Упознавање са Предлогом допуне Школског програма ГШ 

 Усвајање Распореда писмених задатака за школску 2019/20. год. 

 Анализа успеха и владања ученика на крају школске 2018/19. год.  

 Државна матура – упознавање са законским актима 

 Разматрање Измене Годишњег плана рада ГШ за 2019/20. годину 

 Разматрање  предлога  Правилника  о  начину  и  поступку  заштите  и  безбедности  ученика 
грађевинске школе 

 Распореди ванредних испита и консултација 

 Извештај са Скупштине Удружења геодетских и грађевинских школа Србије 

 Извештај о постигнућима ученика на крају првог класификационог периода, Анализа постигнућа и 

мерe побољшања резултата – педагог 

 Извештај о успеху ванредних ученика у испитним роковима 

 Правилник  о  мерама,  начину  и  поступку  заштите  и  безбедности  ученика  Грађевинске  школе, 

нивои насиља 

 Правилник о спречавању сукоба интереса запослених; 

  Правилник о безбедности информационо‐комуникационог система Реализација допунске наставе 

 Опремљеност школе наставним средствима и училима 

 Оцењивање 

 Школски програм 2020‐2024. ‐ задужења 

 Распоред обавеза за време зимског распуста 

 Извештај  о  успеху  и  понашању  ученика  у  првом  полугодишту,  Анализа  успеха  на  крају  првог 

полугодишта  

 Одлука о похваљивању ученика 

 Извештај Тима за заштиту о раду у првом полугодишту  

 Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у првом полугодишту 

 Разматрање Извештаја о раду директора у првом полугодишту  

 Доношење одлуке о организацији завршног и матурског испита 

 План надокнаде часова 

 Информације о организацији такмичења 
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 Предлог тема за матурски и завршни испит 

 Обавезе наставника за завршни испит ОШ ‐ прегледачи,  

 Завршни испит‐пилот пројекат 

 Теме за матурски и завршни испит 

 Правилник о измени Правилника о оцењивању 

 Избор Комисије за избор ученика генерације 

 Дописи МПНТР о почетку наставе, након ванредног стања 

 Оквирни план активности за мај/јуни 

 Извештај о успеху и понашању ученика завршних разреда шк. 2019/2020. год.  

 Одлука о похваљивању и награђивању ученика завршних разреда 

 Проглашење ученика генерације 2019/20. год.  

 Извештај о успеху ученика незавршних разреда на крају другог полугодишта шк. 2019/20. године  

 Похваљивање ученика незавршних разреда са одличним успехом и примерним владањем 

 Извештај о резултатима са завршних и матурских испита у јунском испитном року 

 Тимови за шк. 2020/21. годину 

 Извештај о резултатима са разредних испита за незавршне разреде у јунском року  

 Упис ученика у први разред шк. 2020/21. год. 

 Подела задужења за наредну школску годину, Активности до 31.08.2020. год.  

 Допуна Акта о процени ризика бр. 365, од 13.07.2020. 

 Упознавање са дописима МПНТР бр 601‐00‐00027/1/2020‐15,од 12.08.2020. са прилозима 

 Реализација наставе у школској 2020/21. години, Допуна упутства МПНТР, платформа за рад 

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

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

 Извештај са разредних и поправних испита у авг исп. року  

 Извештај са завршних и матурских испита у авг. исп. року  

 Подела предмета, часова и задужења за шк. 2019/2020. год 

 Распоред часова за шк. 2020/2021. год  

 Пријем ученика првог разреда 

 Упознавање НВ са Записником просветног инспектора VII‐06 Број 614‐315/2020 

Поред  седница,  Наставничко  веће  је  информисано  о  стране  директора  путем  огласне  табле,  сајта, 

електронске поште и вибер групе 

 

10. Извештај о раду Савета родитеља 
 
Савет родитеља Грађевинске школе школске 2019/20. године oбављао je послове из свог делокруга. 
Саветом је председавао  Игор Ђогић, представник родитеља одељења I ‐2. У току првог полугодишта 
школске 2019/20. године одржане су три седнице Савета родитеља. 
 
I седница одржана среду,  11. септембра 2019. године са следећим дневним редом: 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Конституисање Савета родитеља за школску 2019/2020. годину и 
      избор председника, заменика председника и записничара 

3. Избор представника Савета родитеља  за чланове школских тимова     
4. Разматрање  предлога  Извештаја  о  реализацији  Годишњег  плана  рада  школе  за  школску 

2018/2019. годину 
5. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину 
6. Информације о упису ученика и почетку школске 2019/20. године 



Грађевинска школа, Београд 

Извештај о реализацији годишњег Плана рада Грађевинске школе за школску 2019/20 годину| 31 

7. Безбедност ученика 
8. Извештај  о  трошењу  новца  са  рачуна  родитељских  средстава  у  току  школске  2018/2019.  

године 
9. Информисање  о  избору  изборних  предмета  на  образовним  профилима  техничар  за 

одржавање објеката и монтер суве градње 
10. Информисање о избору уџбеника 
11. Упознавање родитеља са процедурама сарадње и системом подршке ученицима у учењу 
12. Разно 

 

 Након  конституисања  Савета  родитеља,  дефинисања  надлежности  Савета,  за  председника 
Савета  родитеља  изабран  је,  Игор  Ђогић,  родитељ  ученика  одељења  I/2,  за  заменика 
председника  Савета  родитеља, Марјановић  Наталија  родитељ  ученика  одељења  II/6  и  за 
записничарa Ерак Јасмина, родитељ ученика одељења II2;  
За  члана  Савета  родитеља  Градске  општине  Звездара  изабране  Ерак  Јасмина  и  Јелена 
Андрић, родитељ ученика одељења III3,  

 Тимa за инклузивно образовање Ранков Маја, родитељ ученика одељења III5, 

  Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Дрмалић Горан  
родитељ ученика одељења I7,  

 Тима за самовредновање рада школе Стикић Мирјана, родитељ ученика одељења IV1,  

  Тимa  за  обезбеђивање  квалитета  и  развој  установе  Грковић  Данијела,  родитељ  ученика 
одељења  II2,  

 Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва Лазић Миломир, родитељ 
ученика одељења II5, 

 Тима  за  за  професионални  развој  и  стручно  усавршавање  Марјановић  Наталија,  родитељ 
ученика одељења II6, 

 Тима за каријерно вођење и саветовање Којчиновић Лидија, родитељ ученика одељења I6 

 Стручног  актива  за  развојно  планирање,  праћење  и  реализацију  ШРП  Ђорђевић  Мирјана, 
родитељ ученика одељења IV2 

 Комисије за избор ђака генерације Тијана Церовић, родитељ ученика одељења II1. 
 

Представнице  Управе  криминалистичке  полиције VI  одељења  ‐  одељења  за  превенцију  сузбијање 

малолетничке  деликвенције  Снежана  Сандић    и  Јована  Јоковић    упознале    су  присутне  са 

превентивним  активностима  које  предузима  полиција,  као  и  активностима  на  сузбијању 

малолетничке  деликвенције  и  преступништва  малолетника.  Било  је  речи  о  врстaма  и  нивоима 

насиља  и  конкретних  савета  шта  би  родитељи  требало  да  предузму  да  не  дође  до  девијантног 

понашања  малолетника.  Након  излагања  Снежане  Сандић    присутни    су  упознати  са    Посебним 

протоколом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, новинама у Правилнику о 

протоколу  поступања  у  установи  у  одговору  на  насиље,  злостављање  и  занемаривање,  са 

активностима  Тима  за  заштиту  од  дискриминације,  насиља,  злостављања  и  занемаривања  и    

активностима Вршњачког тима. 

Разматран  је  Извештај  о  раду    Грађевинске школе школске  2018/19.  године,  као  и  Годишњи  план 

рада  Школе  за  школску  2019/20.  годину.  Присутни  родитељи  су  упознати    са  бројем  одељења  и 

бројем  ученика  по  профилима  школске  2019/20.  године,  као  и    висини  и  намени  родитељских 

средстава. Средства ће се употребити за: осигурање ученика, набавку ђачких књижица, образаца за 

стипендије  и  кредите  ученика,  дневника  за  практичну  наставу,  сведочанстава  и  диплома, 

фотографисање  ученика,  за  куповину  рекламних мајица,    надокнаду штете  на  објектима  и  опреми 

школе  настале  немаром  ученика.    Родитељи  су  разматрали  Извештај  о  трошењу  новца  са  рачуна  

„родитељских средстава“ у току школске 2018/2019.  године. Такође, родитељи су обавештени  да је 

на  претходној  седници  Савета  родитеља  једногласно    донета  одлука  да  висина  „родитељских 

средстава“  за  школску  2019/20.  годину  износи  1000  динара.  Присутни  су  упознати  са  изборним 

предметима које ће изучавати ученици на образовним профилима техничар за одржавање објеката и 



Грађевинска школа, Београд 

Извештај о реализацији годишњег Плана рада Грађевинске школе за школску 2019/20 годину| 32 

монтер  суве  градње,  као  и    са  процедурама  сарадње  школе  и  родитеља  и  системом  подршке 

ученицима у учењу. 

II седница одржана је уторак,  26. новембра 2019. године са дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице  
2. Постигнућа ученика у првом класификационом периоду 
3.  Извештај о   трошењу новца са рачуна „родитељких средстава“ 
4. Разно 

 
Родитељи су упознати са анализом постигнућа ученика у првом класификационом периоду и мерама 
за  побољшање  успеха.  Поднет  је  извештај  о  трошењу  новца  са  рачуна  „родитељских  средстава“  у 
периоду од 1.01.2019. године до 25.11.2019. године. 
 
III седница одржана је у четвртак,  27. фебруара 2020. године са следећим дневним редом: 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа  успеха,  изостанака  и  понашања  ученика  на  крају  првог  полугодишта  школске 

2019/20. године 
3. Извештај о раду Тима за заштиту  од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
4. Тема: Адолесценција, психолог 
5. Разно 

Након упознавања са постигнућима ученика на крају првог полугодишта и мерама за унапређење, и 
са Извештајем Тима за заштиту  од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања психолог 
Нада Чутурило је  одржала предавање на тему Адолесценција 
   Током  наставе  на  даљину  комуникација  са  члановима  Савета  родитеља  обављала  се  

телефонским  путем,  преко  смс  порука,  vibera  и  путем  мејлова.  Родитељи  су  информисани  о 

актуелностима,  начину  организације  наставе  и  избору  изборних  предмета  за  школску  2020/21. 

годину  у  одељењима  I/3  (оператер  основних  грађевинских  радова  и    руковалац  грађевинском 

механизацијом), 1/7 (монтер суве градње), II/7 (монтер суве градње) и III/2 (техничар за одржавање 

објеката). Спроведене су две viber анкете: 

‐ у вези са набавком 2 пројектора за потребе наставе са рачуна „родитељска средства“ и   

‐ у вези са висином „ученичког динара“ за наредну школску годину.  Родитељи су се већином гласова 

изјаснили  да  се  набаве  пројектори,  као  и  да  висина  „ученичког  динара“  школске  2020/21.  године 

износи 1000 динара. 

 

11. Извештај о раду Ученичког парламента 
Ученички парламент се у школској години 2019/2020 састао 4 пута. 

Састанци  Парламента  нису  били  посећени  и  ученици  нису  показивали  заинтересованост  за  рад 

Парлманета.  Мали  број  ученика  који  је  редовно  долазио  на  састанке  разговарао  је  о  актуелним 

темама  и  радо  учествовали  у  разговорима.  Иако  су  ученици  били  редовно  обавештавани  о  свим 

активностима  и  конкурсима  на  нивоу  општине  Звездара  углавном  нису  налазили  времена  за 

учествовање у истим. 

На крају полугодишта спроведена је традиционална хуманитарна акција прикупљања половне одеће 

и  обуће  за  децу  са  свратишта.  Прикупљена  је  извесна  количина  половних  ствари,  али  ни  овом 

приликом се није одазвао велики број ученика. 

Спроведена је и још једна хуманитарна акција на иницијативну једног члана Ученичког парламента. 

Акција се односила на прикупљање новчаних средстава за ученика наше школе. Деца су се у великом 

броју одазвала, а са њима и наставници, те је прикупљен значајан износ. 

У другом полугодишту Парламент се није састајао услед  ванредног стања. 
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12. Извештај о раду стручних већа 

12.1 Извештај о раду стручног већа грађевинске групе предмета 
1. Реализација  планираних  активности  већа  Углавном  су  реализоване  све  планиране  активности 
зацртане годишњим планом рада стручног већа наставника предмета грађевинске струке које су се 

одвијале у првом полугодишту. Одржано је 11 састанака Стручног већа. На сваком од ових састанака 

су присуствовали чланови већа у складу са својим обавезама и распоредом часова. Извршен је избор 

уџбеника за стручне предмете за наредни период, није било никаквих предлога измена у односу на 

списак уџбеника за стручне предмете из претходног периода; урађени годишњи планови, планирана 

допунска,  додатна,  припремна  настава,  урађен  распоред  писмених  задатака,  контролних  вежби  и 

тестова у школској 2019/2020. години. У другом полугодишту, од половине марта 2020. год. уведено 

је  вандредно  стање  услед  вирусне  пандемије  и  настава  је  организована  на  даљину.  Због  таквог 

начина рада и прилагођавања новонасталој ситуацији међусобна посета часовима није у потпуности 

реализована, припрема ученика за такмичење, посете сајмовима: Грађевинарства, Науке и технике, 

годишња изложба рада школе нису реализоване. Након сваког класификационог периода вршена је 

анализа  успеха  и  остварености  наставних  планова  и  програма,  осим  у  трећем  класификационом 

периоду због уведених ванредних мера. Разматране су мере за побољшање наставе а закључено је 

да  сваки  наставник  треба  да  има  педагошку  свеску,  да  се  настава  што  више  прилагођава 

индивидуалним  потребама  ученика  и  да  се  у  самом  извођењу  наставе  користе  разна  техничка 

средстава  (компјутер,  пројектор,  модели,  макете...).  У  оквиру  већа  за  наставу  на  даљину  је 

договорено да се ученицима шаљу најосновније ствари да би могли да свладају градиво. Наставници 

су  максимално  излазили  у  сусрет  ученицима  и  додатно  појашњавали  градиво.  За  те  потребе  је 

коришћена гугл учионица, Ртс планета, вибер група, е‐маил, и друге платформе за учење на даљину. 

 

2. Анализа  сарадње  унутар  већа  и  међуактивске  сарадње  Углавном  постоји  добра  сарадња  и 

разумевање  уз  пуно  поштовање  унутар  већа,  јављала  се  и  конструктивна  критика,  која  је 

унапређивала рад стручног већа. 

 

3. Анализа остварености наставног плана и програма Наставни планови и програми су у потпуности 
остварени у свим одељењима и није било знатног губитка часова у односу на планирани број часова 

редовне  наставе.  Планирани  писмени  задаци  су  реализовани  и  уредно  евидентирани  у  књизи 

евиденције,  без  обзира  на  новонасталу  ситуацију  у  марту  месецу  поводом  вандредног  стања. 

Обраћала  се  пажња  да  ученици,  у  настави  на  даљину,  не  буду  преоптерећени,  као  и  да  се  свака 

активност и свако учествовање, за време ванредног стања, награде. 

 

4. Анализа усклађености и уједначености критеријумаоцењивања Наставници  стручних предмета 

израдили  су  исходе  за  предмете  које  предају,  а  на  основу  њих  и  критеријуме  оцењивања.  На 

састанцима  стручног  већа  је  такође  договарано  које  ће  се  активности  ученика  вредновати  и 

оцењивати:  израда  домаћих  задатака,  израда  презентација  и  паноа  везаних  за  наставно  градиво, 

залагање и активно учествовање у настави,и у настави на даљину, истраживачки задаци. 

 

5. Анализа успеха на нивоу предмета по разредима и одељењима на крају другог полугодишта 

Извештај о успеху ученика 1 разреда на крају другог полугодишта 
Број уписаних ученика на почетку школске 2019/2020. године је био 182, а на крају 

другог полугодишта је 169, односно 163, јер 3 ученика иду по ИОП‐у (152 дечака и 11 

девојчица). Број недовољних и одличних оцена по предметима: 
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Предмети  1  5 
По ученику 

1  5

Нацртна геометрија  0  0  0,00  0,05 

Техничко цртање са читањем планова  0  12  0,00  0,10 

Грађевински материјали  0  3  0,00  0,02 

Основе грађевинарства  0  8  0,00  0,09 

Грађевинске конструкције  0  26  0,00  0,29 

Нацртна геометрија и техничко цртање  0  1  0,00  0,05 

Технологија рада са практичном наставом  0  24  0,00  0,24 

Техничко цртање  0  12  0,00  0,48 

 

Извештај о успеху ученика 2 разреда на крају другог полугодишта 
Број уписаних ученика на почетку школске 2019/2020. године у други разред био је 153, тј. 

157, јер по ИОП‐у су се образовала 2 ученика. На крају првог полугодишта је 143 ученика, 

односно  145,  јер  је  један  по  УОП‐у  и  то  132  дечака  и  11  девојчица.  Број  недовољних  и  одличних 

оцена по предметима: 

 

Предмети  1  5 
По ученику 

1  5 

Испитивање грађевинских материјала  0  2  0,00  0,11 

Испитивање бетона  0  2  0,00  0,11 

Организација грађења  0  0  0,00  0,00 

Грађевински материјали  0  2  0,00  0,15 

Статика  0  9  0,00  0,09 

Грађевинске конструкције  0  3  0,00  0,03 

Нацртна геометрија  0  9  0,00  0,09 

Технологија рада са практичном наставом  0  49  0,00  0,49 

Савремени грађевински материјали  0  2  0,00  0,09 

Статика и отпорност материјала  0  0  0,00  0,00 

Читање пројеката   0  1  0,00  0,05 

 

Извештај о постигнућима ученика 3‐незавршних разреда на крају другог полугодишта 

У трећи разред четвртог степена школске 2019/2020. године уписанo је 62 ученика, а 

на крају другог полугодишта је 59 ученика (42 дечака и 17 девојчица). Број оцена по предметима по 
ученику: 
 

Предмети  Н  1      2      3  4  5 

Грађевинске конструкције  0  0  0,41  0,14  0,27  0,19 

Организација грађења  0 0 0,05 0,32  0,53  0,11

Статика и отпорност материјала  0  0  0,41  0,27  0,14  0,18 

Кућне инсталације  0,06  0  0,11  0,44  0,11  0,28 

Пројектна документација  0  0  0,28  0,28  0,22  0,22 

Управљање одржавањем објеката  0,11 0 0,44 0,17  0,11  0,17

Технологија рада са практичном наставом  0  0  0,42  0,05  0,26  0,26 

Основе нискоградње  0  0  0,18  0,36  0,18  0,27 

Испитивање бетона  0 0 0,23 0,36  0,18  0,23

Асфалтне мешавине  0  0  0,32  0,23  0,18  0,27 
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Геомеханичка испитивања  0 0 0,27 0,36  0,09  0,27

Одржавање објеката  0,06  0  0,17  0,39  0,22  0,17 

 

Извештај о постигнућима ученика 3‐завршних разреда на крају другог полугодишта 

У трећи разред трећег степена школске 2019/2020. године уписанo је 82 ученика, а на 

крају другог полугодишта је 79 ученика (78 дечака и 1 девојчица). Број оцена по предметима по 
ученику: 
 

Предмети  Н  1      2      3  4  5 

Грађевинске конструкције  0.02 0 0.29 0.33  0.27 0.08

Организација грађења  0.02  0  0.23  0.31  0.18  0.26 

Предузетништво  0  0  0.08  0.23  0.38  0.31 

Апликативни програми у грађевинарству  0  0  0.00  0.08  0.85  0.08 

Технологија рада са практичном наставом 0.03 0 0.00 0.11  0.21 0.64

 

             

 

Извештај о постигнућима ученика 4 разреда на крају другог полугодишта 

У четврти разред школске 2019/2020. године уписанo је 40 ученика и на крају другог 

полугодишта је 40 ученика (31 дечакa и 9 девојчица). Број оцена по предметима по ученику: 
 

Предмети  Н  1  2  3  4  5 

Бетон  0  0  0.36  0.27  0.27  0.09 

Испитивање бетона  0  0  0.09  0.45  0.09  0.36 

Асфалтне мешавине  0 0 0.09 0.27  0.09  0.55

Геомеханичка испитивање  0  0  0.27  0.18  0.27  0.27 

Одржавање објеката  0  0  0.12  0.59  0.06  0.24 

Одрживи развој у грађевинарству  0 0 0.41 0.29  0.12  0.18

Управљање одржавањем објеката  0  0  0.35  0.29  0.18  0.18 

Предузетништво  0  0  0.06  0.12  0.65  0.18 

Организација грађења  0  0  0.04  0.48  0.13  0.35 

Читање пројеката  0 0 0.25 0.33  0.42  0

6. Анализа реализације редовне, допунске, додатне, припремне наставе Часови редовне наставе 
реализовани  су  у  складу  са  планом  и  програмом,  у  редовним  терминима  током  школске  године, 

незнатни  мањкови  у  реализацији  часова  редовне  наставе  у  односу  на  фонд  потичу  од  краћих 

одсуствовања наставника, док су часови допунске и додатне наставе реализоване у складу са планом 

и програмом у редовним терминима током првог полугодишта, тачније до половине марта месеца. 

Након  тог  периода  није  било  могуће  реализовати  допунску  и  додатну  наставу  због  увођења 

вандредног  стања,  али  су  наставници  електронским  путем  ученицима  слали  додатна  објашњења 

током наставе на даљину. Часови припремне наставе јесу реализовани у јуну 2020. год. 

 

7. Анализа динамике оцењивања Тачна динамика оцењицања може се пратити за свако одељење, 

појединачни  предмет  и  предметног  наставника  на  основу  увида  у  електронски  дневник.  У  току 

школске године свако од наставника је реализовао у сваком од одељења у којима предаје контролне 

писмене вежбе и писмене задатке према унапред планираном распореду за прво полугодиште,  за 

дуго  полугодиште  такође  али  под  другим  околностима  које  су  налагале  уведене  мере.  Према 

препоруци МПНТР‐а   вођено  је рачуна приликом оцењивања да ли  је ученик укључен у наставу.На 
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почетку је оцењивање вршено формативно кроз активности . Уколико је ученик имао на полугодишту 

недовољну  оцену  или  је  био  неоцењен,  наставник  му  је  задао  задатке  који  су  везани  за  теме  и 

модуле из којих ученик није био успешан на полугодишту. Свака оцена која се тиче полугодишта има 

образложење.  Сумативно  оцењивање  ученика  је  рађено  након  Васкршњег  одмора  од  21.04. 

Оцењивање  је  вршено  на  основу  претходног  формативног  оцењивања.  Због  ванредног  стања  и 

наставе на даљину на матурском испиту ученици неће одговарали на питања из 

градива које се обрађује након 01.03.2020. године. 

 

8. Стручно усавршавање током школске 2019/20. године У оквиру установе стручно усавршавање се 

врши  реализацијом  угледних/огледних  часова,  радом  у  тимовима  и  комисијама,  посетом  Сајму 

грађевинарства  (ове  године  није  реализовано  због  пандемије  вируса).  У  оквиру  стручног 

усавршавања у установи похађани су семинари:  ‐обука из области безбедност и здравље на раду,  ‐ 

обука  из  области  противпожарне  заштите,  ‐  презентација  компаније  „ЦРХ“.  У  оквиру  стручног 

усавршавањ ван установе похађани су семинари: Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења; 

Самоевалуацијом  до  квалитетне  школе;  Подршка  самовредновању  рада  установа  у  основном  и 

средњем образовању;  Болести  зависноти‐препознавање,  реаговање и превенција;  Обука института 

за модерно  образовање.  Такође    списак  семинара  које  су  наставници  похађали  (усавршавање  ван 

установе),  као  и  списак  свих  актиности  у  току  шк.  2019/20.  (усавршавање  у  установи)  налазе  се  у 

јединственој веб табели на нивоу школе, као и у портфолијима сваког од наставника. 

 

9. Примена знања у настави са стручних семинара Примена знања у настави са стручних семинара 

прати  се  на  основу  угледних  и  огледних  часова‐  којима  присуствују  чланови  стручних  већа,  посете 

часовима стручних предмета које врши директор и педагог и на основу њихових извештаја. 

 

10. Такмичења у школској 2019/20. години Према  календару такмичења до краја  марта 2019. год. 

школско  такмичење  није  могло  да  се  реализује  зато  што  је  услед  пондемије  вируса  уведено 

вандредно стање;  Републичко такмичење такође није реализовано. 

 

11. Самоевалуација наставника Тема самоевалуације наставника није била посебно обрађивана на 
седницама  стручног  актива  из  уверења,  јер  се  тиче  сваког  наставника  појединачно  и  његовог 

односа према самопроцени, самовредновања властитог рада. 

 

12. Угледни и јавни часовикоје су наставници вашег већа одржали у школској 2019/20. години 

Наставник  Предмет  Наст. јединица  Одељење  Датум 

Биљана Милосављевић 
Испитивање 

бетона 

Испитивање 

притисне чврстоће 

кернова 

4‐1 
извештај 876/1 

од 16.09.2019. 

Блаженка Ђумић 

Техничко цртање 

са читањем 

планова 

Конструкције елипсе  1‐2 
Извештај 876/4 

од 06.11.2019. 

Тијана Петровић 
Грађевински 

материјали 

Справљање, 

транспорт, 

уграђивање, нега и 

примена бетона. 

1‐6 
Списак 876/27 
од 27.02.2020. 

Због  уведеног  вандредног  стања  услед  вирусне  пандемије  одређен  број  угледних  часова  није 

реализован. 
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13. Предлози,  сугестије  за  унапређење  рада  стручног  већа  посебних  предлога  и  сугестија  за 

унапређење рада нема. 

 

12.2 Извештај о раду стручног већа практичне наставе 
1.Реализација планираних активности већа: Реализација плана  рада  и  активности  стручног  већа  
практичне наставе је успешно реализовало, планирани  програмски садржај за 2019/20.год.   У овом 
периоду  одржано  је  9.састанака  Стручног  већа.  На  сваком  од  ових  састанака  су  присуствовали 
чланови  већа  и  у  складу  са  својим  искуствима  предложене    су  мере  за  побољшање  услова  рада  
практичне  наставе  а  из  области  безбедности  здравља  на  раду  усклађена  су    питања    са  новим 
прописима  и  садржајем.  У  самом  почетку  активности  и  планирања  рада  стручног  већа,.  Урађен  је 
план  набавке  алата,  материјала  према  плану  извршена  набавка  и  тако  несметан  остварен.  У  делу 
остваривања  програмског    садржаја    практичне  наставе  било  је  и  отежавајућих    околности  због 
увођења ванредног  стања и  короне вируса,  па  се настава одржавала на даљину преко платформи, 
Viber, Goglа (Gmail,Блог, Диск) . 
 
2.Анализа  сарадње унутар већа и међуактивске сарадње: Анализа   показује да постоји разнолика  
сарадња    унутар  већа  и  међуактивске  сарадње  посета  јавним  часовима  стручних  већа,  као  и 
корелација мећу стручним предметима.  
 
3.Анализа  остварености  наставног  плана  и  програма:    Праћења  реализације  наставног  плана  и 
програма за 2019/20   можемо закључити да су наставници практочне наставе заједно са ученицима 
успешно  савладали    усвојени    план  и  ако  су  имали  отежане  услове  рада  на  даљину   што  показују 
завидни резултати на крају школске  2019/20 год. 
4.Анализа  усклађености  и  уједначености  критеријума  оцењивања:    Током  године  приликом 
оцењивања водило  се рачуна о исходима и  вредновањем остварености исхода које  су наставници 
урадили у школској 2019/20. у циљу усклађивања и уједначавања критеријума приликом оцењивања 
ученика. Поготову због отежавајућих   околности због увођења ванредног стања и короне вируса на 
раду на даљину водило се посебно пажња  да оцена иде увек у корист ученика јер немају сви исте 
услове за рад.  
5.Анализа  успеха  на  нивоу  предмета  по  разредима  и  одељењима  на  крају  другог  полугодишта: 
Прослеђен је помоћнику директора  школе у електровском садржају. 
 
6.Анализа  реализације  редовне,  допунске,  додатне,  припремне  наставе:  Допунска,  додатна  и 
припремна  настава  су  реализоване,  организовани  су  часови  допунске  наставе  за  ученике      који  у 
редовној    наставе  не  могу  постићи  задовољавајуће  резултате,  и  који  у  редовној  настави  теже 
свладавају делове прописаног програма због великог броја изостанака. По плану  часови су уписани у 
књиге евиденције као из осталих облика образовно васпитног рада.   
 
7.Анализа динамике оцењивања: Динамика оцењивања се врши на начин прописан правилником и 
допуном  правилника  о  оцењивању    ученика  у  срдњем  образовању  и  васпитању  и  придржавање 
упуства оцењивању ученика за време  ванредног стања.  
 
8.Стручно  усавршавање  током  школске  2019/20.  Године:  се  обавља  редовно  током  године    у 
школској  установи  и      ван  школске  установе.  У  установи  одржавање  и  посета  угледних  часова  од 
стране чланова стручног већа, рад у комисијама и стручним тимовима. Посета сајму грађевинарства 
није  било  због  ванредног  стања  као  и    промоција  (представљање)  школе  за  упис  ученика.  Ван 
школске установе посећују  се акредитовани семинари и све те активности стручног усавршавања се 
унесу  у посебан образац и достављени директору школе.    
 
9.Примена  знања  у  настави  са    стручних  семинара:    Знања  са  стручних  семинара  се  примењују, 
доприносе  побољшању    квалитету  наставе  у  напређивање  образовно‐васпитног  рада  у 
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најразличитијим  наставним  ситуацијама  а  посебно    применом  информационих  технологија  што 
показују резултати код рада на даљину   практичне наставе. 
 
10.Такмичења  у  школској  2019/20.  Години:  одржана  су  школска  такмичења  у  свим  образовним 
профилима, комисија установила резултате рада бодовањем али републичког такмичења није било 
због ванредног стања и короне вируса.  
11.Самоевалуација  наставника: У  планираним  садржајима  руководимо  се  циљевима  и    исходима 
наставног предмета. Ефекте сопственог рада најчешће смо проверавали разговором са ученицима и у 
складу  са добијеним резултатима  смо кориговали рад  са појединим  групама.  Настава  се обогаћује 
праксом  искуством и стеченим знањем кроз различите облике стручног усавршавања , као и рад на 
даљину, због ванредног стања и короне вируса. 
12.Угледни  и  јавни  часови  које  су  наставници  нашег  већа  одржали  у  школској  2019/20.  год:  на 
табели  приказан  списак  наставника  који  су  одржали  јавни  час  у  школској  2019/20.  год.  Један  део 
наставника  није  одржао  јавни  час  јер  услова  није  било  услед  ванредног  стања.  Наставници 
представљају пример добре праксе  које  су реализовали у школи и пример   побољшања квалитета 
наставе.  

 
Наставник  Предмет  Наст. јединица Одељење  Датум

Милан Ђенадић  Технологија рада са 

практичном наставом 

(пракса)   

Израда и монтажа оплате и 

серклажа у саставу 

међуспратне конструкције 

II/3  24.09.2019

Милош Јанковић  Технологија рада са 

практичном наставом 

(пракса)   

Зидање зида дебљине 25.цм са 

завршецима 

01.11.9019

Милоје Симанић  Технологија рада са 

практичном наставом 

(пракса)   

Облагање пода керамичким 

плочицама помоћу лепка  

I/4  31.01.2019

Бранкица Тодоровић  Технологија рада са 

практичном наставом 

(пракса)   

Израда ливених бетонских 

стаза  

II/2  31.01.2019

Горан Мијаиловић  Технологија рада са 

практичном наставом 

(пракса)   

Бојење зидова акрилним 

бојама  

II/3  24.12.2019

Мирослав Костић  Технологија рада са 

практичном наставом 

(пракса)   

Израда армиране просте 

бетонске  греде  

II/6  21.01.2020

Милета Петровић  Технологија рада са 

практичном наставом 

(пракса)   

Облагање пода керамичким 

плочицама помоћу цементног 

малтера 

I/4  28.02.2020.

Бојана Сандић  Технологија рада са 

практичном наставом 

(пракса)   

Противпожарна мрежа у 

зградама ,водене завесе. 

IV‐I  04.03.2020

Петар Ракас  Технологија рада са 

практичном наставом 

(пракса)   

Припрема и монтажа 
потконструкције за облагање 
против пожарним гипс 
картонским плочама  

2‐7  14.04.2020

Небојша 

црномарковић 

Технологија рада са 

практичном наставом 

(пракса)   

Постављање потконструкције 
за спуштене плафоне у 
подкровљу 

2‐7  30.04. 2020

Грујо Гашевић  Технологија рада са 

практичном наставом 

(пракса)   

Обука вожње на полигону на 
грађевинској машини на 
точкове  првом  брзином и 
вожња  уназад Р. 

2‐3  25.05.2020
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13.Предлози, сугестије за унапређење рада стручног већа: Унапређивање  квалитета рада школе са  

опремљеним кабинетима, више стручних обука везано за струку, више посета градилишта, праћење 

и унапређивање развоја савремених технологија грађења. 

12.3 Извештај стручног већа друштвених наука и физичког 
васпитања 
1.Реализација планираних активности већа 

  Планиране    активности  Стручног  већа  друштвених  наука  у  току  школске  2019/2020.  године  су  у 

највећој мери реализоване. У овом периоду одржано је 9 састанака Стручног већа. На сваком од ових 

састнака присиствовало је већина чланова већа. 

У  сфери  уводних  активности  и  планирања  рада  стручног  већа  конституисано  је  стручно  вће  , 

предложене и усвојене нове активности већа у складу са ЖРП‐ом, израђен и усвојен годишњи план 

рад већа за школску 2019/2020.  годину, усвојени уџбеници, урађени заједнички годишњи планови, 

планирана допунска , додатна и припремна настава. 

      Урађен је план набавке наставних средстава и стручне литературе 

      Сваки  наставник  је  имао  одређен  дан  и  време  за  пријем  родитеља.  Распоред  отворених  врата 

наставника   Стручног већа друштвених наука налазио се на сајту школе, огласној табли у зборници. 

Сарадња са родитељима је била задовољавајућа, а предметни наставници иницирали су ову сарадњу 

и инсистирали на укључивању родитеља, посебно у сличајевима недовољних оцена ученика и / или 

отежаног савладавања градива. 

      Наставници који предају истом разреду ( смеру ) договарали су критеријуме оцењивања. 

      Чланови  стручног  већа  су  се  више  пута  бавили  мерама  које  би  требало  предузети  за 

превазилажење  ученичког  неуспеха.  Закључци  са  свих  састанака  на  којима  је  анализиран  успех  

ученика  били  су  да  велики  број  ученика  са  недовољним  оценама  похађа  допунску  наставау  и 

захтевано је да ови ученициобавезно похађају овај вид додатно образовне подршке. 

      Поједини чланови већа су били ангажовани као прегледачи тестова и чланови школске комисије 

за  матурске  испите,  за  приговоре  у  оквиру  спровођења  завршног  испита  за  основне  школе. 

Учествовали су за упис у средњу школу. 

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 свима одељењима у потпуности остварене. Незнатни мањкови у 

реализацији  часова  редовне  наставе  у  односу  на  фонд  часова  потичу  од  краћих  одсуствовања 

наставника или давања колегама за писмене задатке. 

4. Анализа усклађености и уједначености критеријума оцењивања 

      Чланови  Стручног  већа  који  предају  истом  разреду  су  на  сваком  састанку  већа  договарали 

садржаје  усаглашавања  критеријуме  њиховог  оцењивања.  На  састанцима  стручног  већа  је 

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 втшњачка едукација и менторство. 

Стручно  веће  је  задовољно  успехом  ученика  на  крају  наставне  године,  посебно  ако  се  овај  успех 

упоређује  са  успехом  на  полугодишту  и  наравно  на  ситуацију  која  се  десила  на  почетку  другог 

полугодишта ,ванредно стање поводом Ковид вируса који је задесио цео Свет. 

5. Анализа реализације редовне , допунске , додатне и припремне наставе 

     Незнатни  мањкови  у  реализацији  часова  редовне  наставе  у  односу  на  фонд  часова    потичу  од 

краћих одсутвовања наставника или давања колегама за писмене задатке. 
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6. Анализа динамике оцењивања 

У  току  школске  године  свако  од  наставника  је  динамику  оцењивањ  одредбама  Правилника  о 

оцењивању, тако да су ученици имали довољно елемената за годишњу оцену. 

7. Примене знања у настави са стручних семинара 

Знања  стечена  на  семинарима  наставници  овог  Стручног  већ  су  примењивали  за  уанпређивање 

образовно‐васпитног  рада  у  најразличизтијим  наставним  ситуацијама:  на  редовним  часовима, 

угледним  часовима,  часовима  одељенског  старешине,  часовима  додатне  наставе,  допунске  и 

припремне наставе, на секцији, при припремању наставе, осавремевањеу наставе увођењем нових 

метода,  облика  рада  и  наставних  средстава  ,  као  и  у  односу  и  комуникацији  са  ученицима, 

родитељима и колегама. 

8. Такмичење у  школској 2019/2020. години. 

9. Самоевалуација наставника 

Ефекте  сопственог  рада  најчешће  смо  проверавали  разговором  са  ученицима  и  у  складу  са 

добијеним  резултатима  смо  кориговали  рад  са  појединим  одељењима.саноеволуацију  у  писаној 

форми о ефектима сосптвеног рада није радио нико од наставника Стручног већа. 

10. Угледни и јавни часови које су наставници Стручног већа одржали у школској 2019/2020 

      Биљана Вујин ,новембар 2019 у одељењу II/1 

11. Предлози, сугестије  за унапређење рада стручног већа 

        Немамо посебних предлога 

 

12.4 Извештај о раду стручног већа природних наука и 
информатике 
1. Реализација планираних активности већа 
Планиране  активности  Стручног  већа  природних  наука  и  информатике  у  току  школске  2019/2020. 

године су у највећој мери реализоване. У овом периоду одржано је 14 састанака Стручног већа. На 

сваком од ових  састанака  су  присуствовали  чланови  већа  у  складу  са  својим распоредом  часова и 

радом у другим школама. 

У сфери уводних активности и планирања рада стручног већа конституисано је стручно веће, изабран 

руководилац  већа,  предложене  и  усвојене  нове  активности  већа  у  складу  са  ШРП‐ом,  израђен  и 

усвојен  Годишњи  план  рада  већа  за  школску  2019/2020.  годину,  усвојени  уџбеници,  урађени 

заједнички годишњи планови, планирана допунска, додатна, припремна настава,   урађен распоред 

писмених задатака, контролних вежби и тестова у школској 2019/2020. години. Израђен је и усвојен 

план угледних часова.  

У овој школској години чланови стручног већа су предложили набавку наставних средстава и списак 

је прослеђен директорки 06.12.2019.  

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. 
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Наставници  који  предају  истом  разреду  договарали  су  садржаје  (избор  задатака)  и  усклађивали 

критеријуме њиховог оцењивања. 

Након сваког класификационог периода вршена је анализа успеха и остварености наставних планова 

и програма, осим у трећем класификационом периоду због уведених ванредних мера. 

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 Катарина 

Божиновић,  Тања  Момчиловић,  Јелена  Максимовић  и  Бојана  Ђорђевић  су  биле  ангажоване  као 

прегледачи тестова из математике и чланови школске комисије за приговоре у оквиру спровођења 

завршног испита за основне школе.  

 

Разматране су мере за побољшање наставе. Закључено  је да сваки наставник треба да има уредну 

педагошку  свеску  (акценат  је  стављен  на  формативно  оцењивање),  да  се  настава  што  више 

прилагођава индивидуалним потребама  ученика и да  се  у  самом извођењу наставе  користе  разна 

техничка средстава (компјутер, пројектор, ...). Ученике што више укључивати у разне активности, како 

наставне,  тако  и  ненаставне.  Унапредити  још  више  вршњачку  едукацију  и  менторство.  Због 

новонастале  ситуацијеу  другом  полугодишту  и  уведених мера,  настава  се  одвијала  на даљину,  и  у 

оквиру  већа  је  договорено  да  се  ученицима  шаљу  најосновније  ствари  да  би  могли  да  свладају 

градиво.  такође  су  наставници  максимално  излазили  у  сусрет  ученицима  и  додатно  појашњавали 

градиво.  За  те  потребе  је  коришћена  гугл  учионица,  Ртс  планета,  вибер  група,  е‐маил,  и  друге 

платформе за учење на даљину. 

 

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, заједнички припремају контролне вежбе и писмене задатке са усаглашеним 

захтевима  на  нивоу  разреда  и  смера  и  уједначеним  критеријумима  бодовања  и  оцењивања. 

Остварује се и добра међуактивска сарадња. 

 

3. Анализа остварености наставног плана и програма 
Наставни  планови  и  програми  су  у  свим  одељењима  у  углавном  остварени.  Сви  часови  од 

продуженог  зимског  распуста  су  надокнађени,  планом  који  је  директорка  предложила.  Незнатни 

мањкови  у  реализацији  часова  редовне  наставе  у  односу  на  фонд  часова  потичу  од  краћих  

оправданих  одсуствовања  наставника  (у  случају  славе  наставника).  У  случају  одсуства  наставника 

увек  је  била  ангажована  стручна  замена.  Због  ванредне  ситуације  у  другом  полугодишту  нису 

одржани писмени задаци и контролне провере.  

 

4. Анализа усклађености и уједначености критеријума оцењивања 

Чланови Стручног  већа природних наука и информатике који предају истом разреду и  смеру  су на 

састанцима  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.  На  састанцима  стручног  већа  је  такође  договарано  које  ће  се  активности  ученика 

вредновати  и  оцењивати:  израда  домаћих  задатака,  израда  презентација  и  паноа  везаних  уа 

наставно градиво, залагање и активно учествовање у настави,и у настави на даљину,   истраживачки 

задаци,  учешће  у  ваннаставним  активностима  везаним  за  математичке  садржаје  и  вршњачка 
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едукација  и  менторство.  Посебно  се  обраћала  пажња  да  ученици,  у  настави  на  даљину,  не  буду 

преоптерећени, као и да се свака активност и свако учествовање, за време ванредног стања, награде. 

 

5. Анализа успеха на нивоу предмета по разредима и одељењима на крају другог полугодишта 

 

МАТЕМАТИКА 

Одељење / разред  I  I I  I I I  I V 

1  3,16  3,22  3,18 
4,18 (ГТЛИ) 

2,75 (ИИЗГР) 

2  2,95  3,04  3,17 
2,76  

3,00 (п.м) 

3  3,23  3,53  2,79  / 

4  2,67  2,63  3,40  / 

5  3,36  2,58  3,00  / 

6  3,33  2,94  2,60  / 

7  2,86  2,50  2,40  / 

8  /  /   3,23  / 

Средња оцена разреда  3,08  2,92  2,97  3,39 

Средња оцена из математике на нивоу школе:   2,93 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

П Р В И  Р А З Р Е Д / одељење  1  2  3  4  5  6  7   

Средња оцена   3,89  3,90  4,13  3,42  3,88  4,14  3,41   

Средња оцена разреда  3,82 

 

БИОЛОГИЈА 

П Р В И  Р А З Р Е Д / одељење  1  2  3  4  5  6  7   

Средња оцена  2.58  2,15  /  /  /  /  /   

Средња оцена разреда  2,37 

ЕКОЛОГИЈА  И  ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ 

П Р В И  Р А З Р Е Д / одељење  1  2  3  4  5  6  3‐8   

Средња оцена  /  /  2,53  4,00  2,32  4,24  4,23   

Средња оцена разреда       3,46 

 

 

Физика 

Одељење / разред  I  I I  I I I 

1  2,21  2,50  2,59 

2  2,10  2,31  2,63 

3  2,43  /  / 

4  2,04  /  / 

5  2,24  /  / 
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6  2,14  /  / 

7  2,23  /  / 

Средња оцена разреда  2,19  2,41  2,61 

Средња оцена из физике на нивоу школе:   2,40 

 

 

ХЕМИЈА 

П Р В И  Р А З Р Е Д / одељење  1  2  4  5  6  7 

Средња оцена   4,00  3,75  3,71  3,52  3,33  3,27 

Средња оцена разреда  3,57 

 

Стручно веће је задовољно постигнутим успехом ученика на крају наставне године.  

 

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.  Допунска  и  припремна  настава  се  реализовала  по  унапред  утврђеном 

распореду у првом полугодишту и нешто мало у дргугом, до увођења ванредног стања. Ученици,  у 

већој мери,  нису  редовно похађали овај  вид наставе.  Додатна  настава,  из  предмета  у  оквиру  овог 

већа, није се реализовала ове школске године. 

 

7. Анализа динамике оцењивања 

У  току школске  године  свако  од  наставника  је  реализовао  у  сваком од  одељења  у  којима  предаје 

контролне  писмене  вежбе  и  писмена  задатка  према  унапред  планираном  распореду  за  прво 

полугодиште, У другом полугодишту није било могуће то урадити због уведеног ванредног стања. По 

препорука  МПНТР‐а  је  вођено  рачуна  приликом  оцењивања  да  ли  је  ученик  укључен  у  наставу. 

Упочетку  је  оцењивање  је  вршено  формативно  кроз  активности  .  Уколико  је  ученик  имао  на 

полугодишту недовољну оцену или је био неоцењен, наставник му је  задао задатке који су везани за 

теме  и  модуле  из  којих  ученик  није  био  успешан  на  полугодишту.  Свака  оцена  која  се  тиче 

полугодишта  има образложење. Сумативно оцењивање ученика је рађено након Васкршњег одмора 

од  21.04.  Оцењивање  је  вршено  на  основу  претходног  формативног  оцењивања.  Због  ванредног 

стања и наставе на даљину на матурском испиту ученици неће одговарати на питања из градив, које 

се обрађивало након 01.03.2020. 

 

8. Стручно усавршавање током школске 2019/20. године 

На  почетку  школске  године  израђен  је  и  усвојен  план  стручног  усавршавања  и  професионалног 

напредовања. Сви наставници редовно попуњавају свој портфолио.  

Списак  семинара  које  су  наставници  похађали  (усавршавање  ван  установе),  као  и  списак  свих 

актиности у току шк. 2019/20. (усавршавање у установи) налазе се у јединственој веб табели на нивоу 

школе, као и у портфолијима сваког од наставника.  

Скоро  сви  чланови  стручног  већа  су  се  сложили да похађају  семинар  "Интернет  учионица"  који  ће 

бити организован крајем августа, почетком септембра,  јер треба бити припремљен уколико поново 

крене настава на даљину.   

 

9. Примена знања у настави са стручних семинара 

Знања  стечена  на  семинарима  наставници  овог  Стручног  већа  су  примењивали  за  унапређивање 

образовно‐васпитног  рада  у  најразличитијим  наставним  ситуацијама:  на  редовним  часовима, 
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угледним часовима, часовима одељењског старешине, часовима  допунске и припремне наставе, при 

припремању  наставе,  осавремењивању  наставе  увођењем нових метода,  облика  рада  и  наставних 

средстава,  као  и  у  односу  и  комуникацији  са  ученицима,  родитељима  и  колегама  на  даљину.  Сва 

стечена знања проналазе примену и у разним ваннаставним активностима. 

 

10. Такмичења у школској 2019/20. години 

У  овој школској  години  у  оквиру  стручног  већа  природних  наука  и  информатике  није  реализовано 

ниједно школско  такмичење. Школско  такмичење  из  математике  није  реализовано  због  ванредне 

ситуације. . 

 

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 часови које су наставници већа одржали у школској 2019/20. години 

 

Наставник  Предмет  Наст. јединица Одељење  Датум

Марјана Годан 
Биологија  Уздвајање  молекула 

ДНК из хлорофила 
1‐2  10.12.2019. 

Константинидис Татјана  
Рачинарство  и 
информатика  

EXEL‐ Референце ћелије
1‐1  09.03.2020. 

Сања Павловић 
Екологија  и 
заштита  животне 
средине 

Загађивање  ваздуха  и 
заштита  1‐4  26.11..2019. 

Марија Николић 
Математика  Значајне  тачке  троугла: 

центар  уписаног  и 
центар описаног круга 

1‐2  22.01..2020. 

Остали  угледни  часови  који  су  били  планирани  за  ову  школску  годину  нису  реализовани  због 

ситуације.  

13. Предлози, сугестије за унапређење рада стручног већа 

Чланови  већа  су  предложили  организовање  заједничких  угледних  часова.  Предложено  је 
спровођење  пројектне  наставе  која  би  подразумевала  повезивање  више  предмета,  детаљно 
планирање, реализацију и вредновање разних пројеката у којима би ученици били носиоци пројекта. 
 

12.5 Извештај стручног већа језика и уметности 
1. Реализација планираних активности већа 

Планиране активности у оквиру стручног већа нису потпуно реализоване због пандемије вирусом 

Ковид‐19  због  које  је  наступило  ванредно  стање  и  прелазак  на  наставу  на  даљину.  Није 

реализована посету позоришту, музеју,  учешће на фестивалу младих Звездаријада и одржавање 

угледних часова. 

2. Анализа сарадње унутар већа и међуактивске сарадње 

Сарадња наставника у оквиру стручног већа је задовољавајућа, сарадња са наставницима других 

стручних већа је заснована на професионализму. 

3. Анализа остварености наставног плана и програма 
Наставни план и програм је успешно реализован без већих одступања, од 16.03. организована је 

настава на даљину која је успешно реализована. 
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4. Анализа усклађености и уједначености критеријумаоцењивања 

На  састанку  који  је  одржан  пре  почетка школске 2019/2020.  године  чланови  већа  су  ускладили 

критеријуме  оцењивања,  усвојени  критеријуми  су  примењени  у  оцењивању  ученика  током 

школске године и током наставе на даљину имајући у виду све потешкоће које су имали ученици и 

наставници. Није било приговора на оцене. 

5. Анализа успеха на нивоу предмета по разредима и одељењима на крају другог полугодишта 

Анализирајући успех и постигнућа ученика на крају другог полугодиштаутврђено једа су исходи за 

сваки  предмет  појединачно  успешно  спроведени,  договорено  је  да  се  ради  на  унапређивању 

наставе и постизања бољих резултата. 

6. Анализа реализације редовне, допунске, додатне, припремне наставе 
Допунска,  додатна,  припремна  настава  успешно  је  реализована  до  16.03.  даља  реализација 

уколико је било потребе је рализована у току наставе на даљину путем електронске поште, вајбер 

група и слично. За наставнике који су били на боловању организована је стручна замена. 

7. Анализа динамике оцењивања 

Динамика оцењивања ученика која је усвојена на почетку школске године реализована је у складу 

са планом. 

8. Стручно усавршавање током школске2019/2020. године 

Током  школске  2019/2020.  године  наставници  су  обавили  стручно  усавршавање  у  оквиру 

акредитованих семинара. 

9. Примена знања у настависастручних семинара 

Наставници успешно примењују знања и вештине које су стекли током стручног усавршавања. 

10. Такмичења у школској 2019/2020. години 

Све планиране активности у вези са такмичењем одложене су због пандемије Ковидом‐19. 

   

11. Самоевалуација наставника, успешно завршена 
12. Угледни и јавни часовикоје су наставници вашег већа одржали у школској 2018/19. години 

Наставник  Предмет Наст. јединица Одељење  Датум

Владана Иванов  Енглески језик ICONS‐THE PERSONS WE 

ADMIRE 

1/3  19.11.2019.

 

13. Предлози, сугестије за унапређење рада стручног већа 

Закључено  је  да  неопходно  стручно  усавршавање,  развијање  компентенција  и  способности 

наставника,  методе  савременог  извођења  наставе  примењивати  у  раду,  радити  на 

осавремењавању наставе у циљу лакшег усвајања градива и постизања бољих резултата у учењу 

ученика. 

 

12.6 Извештај о раду стручног већа групе  електро предмета 
1. Реализација планираних активности већа 

Одржано је 12 редовних седница, од тога 5 путем конференцијске везе (због ванредног стања),  на 

којима су реализовани следећи садржаји:  

Усвојени годишњи и месечни планови; 

На почетку школске године заједнички су састављени иницијални тестови; 

На почетку школске године ученици радили тест заштите на раду; 
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Анализа сарадње унутар већа и међуактивске сарадње 

Унутар већа је било међусобних посета часовима наставника. Веће је остварило сарадњу са већем 

математике и информатике. 

 

2. Анализа остварености наставног плана и програма 
Сви  планови  и  програми  су  реализовани.  Наставни  дани  који  су  изгубљени  због  продуженог 

зимског распуста, услед проглашене епидемије грипа, су сви надокнађени. 

 

3. Анализа усклађености и уједначености критеријума за оцењивање 

Критеријуми оцењивања су усклађени.  

 

4. Анализа успеха на крају другог полугодишта 

одељење  предмет 
оцене Средња 

оцена 5 4 3 2 1  Н 

I‐5  Oснове електротехнике  2 2 7 14 ‐  ‐  2,68

I‐5  Практична настава  2 5 9 9 ‐  ‐  3,00

I‐5  Техничко цртање  12 8 4 1 ‐  ‐  4,24

II‐5  Основе електротехнике  1 4 9 12 ‐  ‐  2,77

II‐5  Електрична мерења  3 17 6 ‐ ‐  ‐  3,88

II‐5  Електроника  ‐ 6 14 6 ‐  ‐  3,00

II‐5  Електричне инсталације јаке струје 1 11 11 3 ‐  ‐  3,38

II‐5  Практична настава  9 6 7 4 ‐  ‐  3,77

III‐5  Електрични апарати и уређаји 2 4 6 6 ‐  ‐  3,11

III‐5  Електричне инсталације и осветљење 2 4 7 5 ‐  ‐  3,17

III‐5  Електричне мреже и постројења 1 2 9 6 ‐  ‐  2,89

III‐5  Економика и организација предузећа 1 1 11 5 ‐  ‐  2,89

III‐5  Практична настава  3 6 5 4 ‐  ‐  3,44

 

Рађена  је  анализа  успеха  ученика  после  сваког  класификационог  периода  и  доношене  мере  за 

побољшање успеха. 

 

5. Анализа реализације редовне, допунске, додатне, припремне наставе  
 Часови редовне наставе су реализовани; 

 Часови блок наставе су реализовани; 

 Часови допунске наставе су реализовани из предмета где је био већи број недовољних оцена; 

 Часови припремне наставе  за разредне и поправне испите,  нису одржавани,  јер ове школске 

године није било упућених ученика. 

 

6. Анализа динамике оцењивања  

Ученици су оцењивани према Правилнику, сви су имали по најмање 4 оцене у једном полугодишту, 

или  2  оцене,  уколико  је  1  час  недељно,  осим  ученика  који  нису  присуствовали  настави  (из 

оправданих  или  неоправданих  разлога).  Сваки  наставник  је  у  својој  педагошкој  свесци,  редовно 

пратио постигнућа ученика. 

У периоду ванредног стања, ученици су оцењивани према препоруци МПНТР.  

 

7. Стручно усавршавање током школске 2019/20. године  

На  акредитованим  семинарима  стручног  усавршавања  ван  установе  учествовали  Зорка  Јовичевић, 

Сретен Лукић, Миливој Томић и Александар Ивановић. Исти чланови већа су учествовали у стручном 

усавршавању у установи. 
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За  време  трајања  ванредног  стања,  сви  чланови  су  прошли  обуку  коју  је  организовао  ЗУОВ  – 

Реализација наставе оријентисане ка исходима учења средње стручне школе. 

 

8. Примена знања у настави са стручних семинара  

Знања  стечена  на  семинарима  смо  примењивали  у  настави,  што  је  нарочито  било  изражено  у 

периоду ванредног стања. 

 

9. Такмичења у школској 2019/20. год.  

Школско  такмичење  је  одржано 12.3.2020.  за  ученике  II/5  и  III/5  р.  Такмичење  се  састојало из  два 

дела – теоријске провере знања и практичног рада. Учествовало је по осам ученика, који су постигли 

следећи успех: 

II/5 

1. Ђорђевић Давид – 193 бодова; 

2. Лазић Немања – 156 бодова; 

3. Ристовски Стеван – 140 бодова; 

III/5 

1. Петровић Марко – 193 бодова; 

2. Гајић Ненад – 109 бодова; 

3. Стаменковић Младен – 89 бодова; 

 

10. Самоевалуација наставника  
Рађена је самоевалуација.  

 

11. Угледни и јавни часови, које су наставници одржали у школској 2019/20. год. 

Наставник  Предмет Наставна јединица Одељење  Датум

Миливој Томић  Практична настава  Постављање монтажних 

разводних кутија 

II‐5  04.12.2019.

Зорка Јовичевић  Електричне 
инсталације 

Електричне инсталације 

по објектима 

III‐5  06.12.2019.

Далибор Јевтић  Практична настава Сечење материјала 
маказама 

I‐5  10.12.2019.

Сретен Лукић  Практична настава Струјна кола осветљења II‐5  15.01.2020.

 

12. Предлози, сугестије за унапређење рада стручног већа 

 Повећати сарадњу теоријске и практичне наставе; 

 

13. Извештај координатора разреда 

13.1 Извештај координатора првог разреда 
Активности које сам као руководилац првог  разреда спроводила у току  школске 2019/20. године: 

 Израдила План рада одељењских већа првог разреда  

 Заказивала и присуствовала одељењским већима, водила детаљну евиденцију о успеху и 

изостанцима  сваког ученика 
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‐ Одржано је  најмање девет одељењских већа, а у појединим одељењима је било више 

већа  због изрицања васпитних мера Укор одељењског већа, због упућивања ученика на 

разредне и поправне испите, давања резултата разредних и поправних испита  

‐ Одељењска већа су реализована у складу са Планом рада одељењских већа за шк. 

2019/20. 

 Писала извештај о постигнућима, дисциплини и изостанцима ученика првог  разреда, о 

мерама за побољшање успеха и сарадњи са родитељима, на крају првог  класификационог 

периода, првог полугодишта, током ванредне ситуације 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 (есДневник). 

 Вршила преглед Књиге евиденције за друге облике васпитно –образовног рада и запажања 

евидентирала у Књигу евиденције 

 Присуствовала састанцима Колегијума 

 Редовно сарађивала и обављала конструктивне разговоре са одељењским старешинама 

првог  разреда (на тему изостајања ученика, сарадње са родитељима, терминима допунске 

наставе, мерама за побољшање успеха итд.) 

 Све активности предвиђене Планом рада одељењских већа (осим трећег класификавионог 

периода) првог разреда за школску 2019/20. годину су реализоване. 

13.2 Извештај координатора другог разреда 
Активности које сам спроводила у току школске 2019/20. године: 

 Израдила План рада одељењских већатрећег и четвртог разреда  

 Заказивала  и  присуствовала  одељењским  већима,  водила  детаљну  евиденцију  о  успеху  и 

изостанцима  сваког ученика 

‐ Одржано  је  најмање  седам  одељењских  већа,  а  у  појединим  одељењима  ихје  било 

вишезбог  изрицања  васпитне  мере  Укор  одељењског  већа,  због  упућивања  ученика  на 

разредне  и  поправне  испите,  евиденције  резултата  разредних,  поправних,  завршних  и 

матурских испита 

‐ Одељењска  већа  су  реализована  у  складу  са  Планом  рада  одељењских  већа  за  шк. 

2019/20. 

 Писала  извештај  о  постигнућима,  дисциплини  и  изостанцима  ученика  трећег  и 

четвртогразреда, о мерама за побољшање успеха и сарадњи са родитељима, на крају првог 

класификационог  периода,  првог  полугодишта,  током  ванредне  ситуације  и  на  крају  другог 

полугодишта и о томе извештавала Наставничко веће 

 Писала  извештаје  о  резултатима  разредних,  поправних,  завршних  и  матурских  испита  и  о 

томе извештавала Наставничко веће 

 Вршила увид у педагошку документацију, редовно прегледала исправност уноса података у 

ес Девник и запажања евидентирала у ес Дневнике 

 Вршила преглед Књиге евиденције за друге облике васпитно –образовног рада и запажања 

евидентирала у Књигу евиденције 

 ПрисуствоваласастанцимаКолегијума 
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 Редовно  сарађивала  и  обављала  конструктивне  разговоре  са  одељењским  старешинама 

трећег и четвртогразреда (на тему изостајања ученика, сарадње са родитељима, терминима 

допунске наставе, мерама за побољшање успеха итд.) 

 Све  активности  предвиђене  Планом  рада  одељењских  већа  (осим  трећег  класификавионог 

периода) трећег и четвртогразреда за школску 2019/20. годинусу реализоване. 

13.3 Извештај координатора трећег и четвртог разреда 
Послове координатора обављала Блаженка Ђумић. 

Активности које сам спроводила у току школске 2019/20. године: 

 Израдила План рада одељењских већатрећег и четвртог разреда  

 Заказивала  и  присуствовала  одељењским  већима,  водила  детаљну  евиденцију  о  успеху  и 

изостанцима  сваког ученика 

‐ Одржано  је  најмање  седам  одељењских  већа,  а  у  појединим  одељењима  ихје  било 

вишезбог  изрицања  васпитне  мере  Укор  одељењског  већа,  због  упућивања  ученика  на 

разредне  и  поправне  испите,  евиденције  резултата  разредних,  поправних,  завршних  и 

матурских испита 

‐ Одељењска  већа  су  реализована  у  складу  са  Планом  рада  одељењских  већа  за  шк. 

2019/20. 

 Писала  извештај  о  постигнућима,  дисциплини  и  изостанцима  ученика  трећег  и 

четвртогразреда, о мерама за побољшање успеха и сарадњи са родитељима, на крају првог 

класификационог  периода,  првог  полугодишта,  током  ванредне  ситуације  и  на  крају  другог 

полугодишта и о томе извештавала Наставничко веће 

 Писала  извештаје  о  резултатима  разредних,  поправних,  завршних  и  матурских  испита  и  о 

томе извештавала Наставничко веће 

 Вршила увид у педагошку документацију, редовно прегледала исправност уноса података у 

ес Девник и запажања евидентирала у ес Дневнике 

 Вршила преглед Књиге евиденције за друге облике васпитно –образовног рада и запажања 

евидентирала у Књигу евиденције 

 ПрисуствоваласастанцимаКолегијума 

 Редовно  сарађивала  и  обављала  конструктивне  разговоре  са  одељењским  старешинама 

трећег и четвртогразреда (на тему изостајања ученика, сарадње са родитељима, терминима 

допунске наставе, мерама за побољшање успеха итд.) 

 Све  активности  предвиђене  Планом  рада  одељењских  већа  (осим  трећег  класификавионог 

периода) трећег и четвртогразреда за школску 2019/20. годинусу реализоване. 

 

14. Извештај о раду школских Тимова и Актива 

14.1 Извештај о раду Тима за каријерно вођење 
Током  школске  2019/20.  године  одржано  је  непосредно  и  електронски  пет  састанака  Тима  за 

Каријерно  вођење  и  саветовање  ученика.  У  раду  Тима  су  учествовали  наставници  и  стручни 

сарадници: Марија Николић – кординатор, Будимир Рондовић – кординатор након Марије Николић 

која  је  напустила  школу,  Тијана  Петровић,  Душанка  Недељковић  –  педагог  и  Нада  Чутурило  – 

психолог. 

Тим  није  реализовао  све  активности  које  су  биле  планирене  у  другом  полугодишту  због  уведеног 
ванредног стања и организовања наставе на даљину.  
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                                                                Тим за каријерно вођење

Садржај рада  Носиоци реализације Време реализације термин реализације, 

састанка                             

Истраживање себе (својих 

жеља, вештина, 

постигнућа и 

интересовања) у 

контексту 

професионалног развоја 

Чланови Тима, педагог, 

психолог 

прво полугодиште новембар и децембар

Радионица: Ко сам ја – 

самопроцена 

интересовања 

Чланови Тима, педагог, 

психолог 

новембар 27.11.2019. 

Формирање слике о себи 

у односу на образовни и 

краијерне многућности 

Чланови Тима, педагог, 

психолог 

током школске године април 

Израда портфолиа  Чланови Тима, педагог, 

психолог 

новембар новембар 

Информисање о наставку 

школовања (вертикална и 

хоризонтална проходност, 

мреже факултета, 

стипендије, студентски 

домови) и опција након 

дипломирања 

 

Чланови Тима, педагог, 

психолог 

током школске године Представили су се 

факултети:  

27.02.2020. Accademia Del 

Lusso‐ 

школа дизајна и 

ентеријера; 

28.02.2020. МЕФ ‐  

Факултет за примењени  

менаџмент, економију и 

финансије;  

06.03.2020.Грађевински 

факултет 

Представљање факултета 

информисање о 

променама у свету 

образовања  

Чланови Тима, педагог, 

психолог 

март Активност није 

реализована због 

уведеног ванредног 

стања и организовања 

наставе на даљину 

Истраживање тржишта 

рада (информисање о 

променама у свету 

тржишту рада) 

 

Чланови Тима, педагог, 

психолог 

друго полугодиште Активност није 

реализована због 

уведеног ванредног 

стања и организовања 

наставе на даљину 

Радионица: Писање CV/a 

и мотивационог писма, са 

процедурама за 

пријављивање за конкурс 

и припремама за интервју 

за посао 

Чланови Тима, педагог, 

психолог 

март март, април 

Планирање каријерног 

развоја ‐ постављање 

краткорочних и 

дугорочних, реалних, 

циљева личног 

професионалног развоја 

Чланови Тима, педагог, 

психолог 

новембар новембар 
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Праћење и вредновање 

каријерног развоја: 

‐ Провера применљивости 

сопствених вештина у 

различитим улогама, 

образовним и радним 

окружењима 

‐ Анализа донетих одлука 

‐ Прилагођавање и 

мењање сопствених 

циљева 

Чланови Тима, педагог, 

психолог 

новембар новембар 

Управљање каријерним 

развојем у условима 

прелазних периода и 

неочекиваних промена 

Чланови Тима, педагог, 

психолог 

новембар новембар 

Организовање 

представљања 

послодаваца ученицима и 

њиховим 

роидтељима/законским 

заступницима  

(Упознавање са 

послодавцима, са 

начином распоређивања 

ученика и бројем 

слободних места)  

Чланови Тима за КВИС, 

наставнигу практичне 

наставе, организатор 

практичне наставе 

Термини ће сe одредити 

у складу са 

активностима 

Привредне коморе 

Активност није 

реализована због 

уведеног ванредног 

стања и организовања 

наставе на даљину 

Организовање 

интервјуисања свих 

ученика од стране свих 

послодаваца (Упознавање 

послодаваца са 

ученицима и ученика са 

послодавцима) 

Чланови Тима за КВИС, 

наставнигу практичне 

наставе, организатор 

практичне наставе 

Термини ће сe одредити 

у складу са 

активностима 

Привредне коморе 

Активност није 

реализована због 

уведеног ванредног 

стања и организовања 

наставе на даљину 

Организовање 

изјашњавање ученика 

(ученици сачињавају своју 

листу послодаваца код 

којих би желели да 

обављају учење) 

Чланови Тима за КВИС, 

наставнигу практичне 

наставе, организатор 

практичне наставе 

Термини ће сe одредити 

у складу са 

активностима 

Привредне коморе 

Активност није 

реализована због 

уведеног ванредног 

стања и организовања 

наставе на даљину 

Упознавање ученика са 

Ранг листом ученика 

сачињене на основу 

изјашњавања 

послодаваца 

Чланови Тима за КВИС, 

наставнигу практичне 

наставе, организатор 

практичне наставе 

Термини ће сe одредити 

у складу са 

активностима 

Привредне коморе 

Активност није 

реализована због 

уведеног ванредног 

стања и организовања 

наставе на даљину 

Израда Листе 

распоређивања ученика по 

послодавцима упаривањем 

жеља ученика и послодаваца 

Чланови Тима за КВИС, 

наставнигу практичне 

наставе, организатор 

практичне наставе 

Термини ће сe одредити 

у складу са 

активностима 

Привредне коморе 

Активност није реализована 

због уведеног ванредног 

стања и организовања 

наставе на даљину 

Израда записника о 

распоређивању ученика код 

послодаваца 

Чланови Тима за КВИС, 

наставнигу практичне 

наставе, организатор 

практичне наставе 

Термини ће сe одредити у 

складу са активностима 

Привредне коморе 

Активност није реализована 

због уведеног ванредног 

стања и организовања 

наставе на даљину 
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14.2 Извештај о раду Тима за инклузивно образовање /ИОП/ 
У  току  школске  2019/2020.  године  Стручни  тим  за  инклузивно  образовање  чинили  су  директорка 

Драгана  Радовановић,  координатор  Тима  Тања  Момчиловић,  педагог  Душанка  Недељковић, 

психолог Нада Чутурило, и наставница Оливера Карановић. Одржано је 5 састанака. Препозната су 3 

случаја  у  првом  разреду  и  1  случај  ученика  другог  разреда  који  су  имали  потребу  за  додатном 

подршком у образовању. Сва 3 ученика првог разреда и ученик другог разреда наставу из одређених 

предмета  пратили  су  по  ИОП‐у  2.  Сви  су  успешно  савладали  предвиђени  програм  првог  односно 

другог разреда. 

 

14.3 Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања 
Тим  за  заштиту    од  дискриминације,насиља,злостављања  и  занемаривања  школске  2019/20 

углавном  је  радио  у  пуном  сатаву.Изостанци  чланова  тима  на  појединим  активностима  или 

састанцима уследили су из оправданих разлога. 

Тим се школске 2019/20 бавио како превентивним тако и интервентним активностима. 

Превентивне активности Тима: 

05.09.2019  год.  одржан  је  први  сасатанак  Тима,на  ком  је  усвојен  план  рада  Тима,  записник  са 

састанка заведен дел.бр. 877/5. 

09.09.2019  год.  сва  одељења  првих  разреда  одслушала  предавање  о  малолетној 

деликвенцији.Предавање држала представник  МУП‐а Снежана Сандић. 

18.09.2019 год.одржан други састанак Тима ,записник под бр. 877/11. 

24.  09.2019  год.  ученици  III/1  одељења,  Милица  Драгићевић,  Марија  Петровић  и  Јанко  Станишић 

присуствовали предавању „Друг није мета“. 

26.09.2019  год.  одржана  је  едукација  вршњачког  Тима  за  заштиту    од    дискриминације, 

насиља,злостављања и занемаривања.Едукатор Весна Ђурашиновић,координатор Тима. 

У  периоду од 02.10.2019  год.  до 08.10.2019  год.  Тим  за  вршњачку  едукацију  одржао  је  предавање 

ученицима првих разреда на тему „Врсте насиља у школи и породици“, извештај заведен под ред. 

бр. 887/21. 

12.11.2019.  год.  у  одељењима  III/1  и  III/2  одржано  је  предавање  на  тему  „Превенција  насиља“. 

Предавње одржао Горан Учур , члан Тима. 

20.11.2019  год.  Јелена  Савовић  одржала  је  едукацију  вршњачког  Тима  на  тему  „Опојне  дроге  код 

младих“. 

21.11.2019 год. Представници МУП‐а одржали су предавање представницима Ученичког парламента 

на тему „Године одрастања“. 

09.12.2019 год. у одељењу III/1 одржан је час на тему „Умеће комуникације“. Реализатори часа, Нада 

Чутурило, психолог и Весна Ђурашиновић, библиотекар. 

10.12.2019  год.  у  одељењу  II/1  одржан  час  на  тему  „Умеће  комуникације“.Реализатор  Весна 

Ђурашинвић,библиотекар. 

06.03.2020 год.одржан је седми састанак Тима, записник под бр.877/66. 

Увођељем ванредног сатања поводом пандемије Ковида 19, чланови Тима пратили су рад наставе на 

даљину и то: Драгана Радовановић, Душанка Недељковић, Нада Чутурило и Горан Учур. 

25.06.2020 год. одржан осми састанак Тима, записник под бр.877/9. 

 

 

Интервентно тим се састао 4 пута и то: 
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19.09.2019 год. у 12 часова, записник са тог састанка тима под бр. 877/12. 

08.10.2019 год. у 13 и 30 часова, записник под бр. 877/20. 

08.01.2020 год. у 8 часова и 45 минута ,записник под бр. 877/38. 

22.01.2020 год. у 8 часова и 45 минута, записник под бр. 877/50 . 

 

14.4 Извештајо раду Тима за маркетинг 
Активности Тима у школској 2019/20. год. билe су: 

 Обележавање дана школе 01. 10. 2019.; 

 Одржан је програм за децу запослених, поводом новогодишњих празника; 

 Свечано  је  обележена  школска  слава  Свети  Сава.  Свечаности  су  присуствовали  пријатељи, 

пензионери и наставници Грађевинске школе;  

 Планирана промоција школе на ТВ станицама и у штампаним медијима, у школској 2019/20 год. 

није у потпуности остварена због ванредних околности.  

 Како  није  било могуће  да  наставници  посете  основне школе,  обавештења  о  нашим профилима 

слали смо путем е‐поште и следећих  линкова: 

 На сајту школе:  

http://gradjevinska.edu.rs/  

 Школа у медијима: 

http://gradjevinska.edu.rs/skola‐u‐medijima/  

 Галерија: 

http://gradjevinska.edu.rs/%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0/  

 

У  циљу  промоције  наше  школе,  наставници  Тања  Момчиловић,  Невена  Маринковић  и  Миливој 

Томић, 10.6.2020. гостовали су на телевији „АС“ у Шапцу. Промотивни спот је емитован и на локалној 

радио станици. 

 

Поједини  наставници  су  телефонским  путем  и  електронском  поштом,  контактирали  директоре 

основних школа из региона,  из  којих најчешће долазе  ученици  заинтересовани  за наше образовне 

профиле. 

 

14.5 Извештај о раду Тима за естетско уређење школе 
Чланови тима: Милош Петровић, Горан Мијаиловић и Милан Младеновић. 
 
На  састанку  чланова  Тима,  одржаног  телефонским  путем  29.06.2020.  године  усвојен  је  Извештај  о 
раду тима за естетско уређење школе у школској 2019/20 годни. 
 
У првом полугодишту је одржан један састанак Тима за естетско уређење школе.  
 
У великој мери план је испуњен, а мањи део није. 
На  састанку  Тима  је  констатовано  да  због  деобе школских  просторија  са  Грађевинском  техничком 
школом, нисмо у могућности да покажемо пун потенцијал школе и ђака у уређивању школе, односно 
не постоји слобода да се учионице и ходници школе уреде према жељи и вољи ученика и запослених 
у Грађевинској школи.  
 
У првом полугодишту одржана  је прослава дана школе, новогодишња приредба и прослава Светог 
Саве, све органозовано у објекту практичне наставе,  јер су просторије теоријске наставе у то време 
биле зазузете.  
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У  другом  полугодишту,  услед  увођења  ванредног  стања  и  органозовања  наставе  на  даљину,  од 
16.03.2020. године до 06.05.2020. године, није било могућности за реализацију активности Уређење 
дворишта, јер и након укидања ванредног стања, остала је на снази мера неорганизовања наставе у 
школи, ради спречавања ширења вируса COVID‐19. 
 
У току школске године се водило рачуна о уређењу учионица.  
 

14.6 Извештај о раду Тима за сарадњу са ученичким 
домовима 
У школској 2019/20. години Tима за сарадњу са ученичким домовима одржао је четири састанака  и 

констатовао  да  је  укупно  у  школској  2019/20  год.  у  домовима  ученика  смештено  151  ученика 

Грађевинске школе (табеларни преглед по домовима). 

 

Р.б.  Н а з и в   у с т а н о в е  Број ученика 

1.  Дом ученика средњих школа ‐ Београд, Хајдук Станка бр. 2, 

а)  РЈ "Алекса Дејовић", ул.Хајдук Станка бр. 2, 105 

б)  РЈ "Карађорђе", ул. Радоја Домановића бр.27, 17 

в)  РЈ "Петар Драпшин" ул. Краља Петра бр. 83,  19 

  УКУПНО:  151 

 

Активности/теме, тима у првом полугодишту  били су: 

 Организација пријема и смештаја ученика у домове ученика 

 Праћење социјалних проблема и тешкоћа 

 Евиденција бројног стања ученика 

14.7 Извештај о раду Тима за самовредновање 
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Чланови Тима за самовредновање 
 

Драгана Радовановић, директор
Сунчица Кушић, наставник групе грађевинских предмета 
Бојана Ђорђевић, наставник математике 
Душанка Недељковић, педагог 
Мирјана Стикић, члан Савета родитеља  
Стефан Лукић III/4, представник Ученичког парламента 

Координатор Тима за самовредновање  Душанка Недељковић

Време реализације самовредновања  Октобар 2019. године ‐ јун 2020. године 

Кључна област 6  Организација рада школе, управљање људским  и 
материјалним ресурсима 

Подаци о предузетим активностима 

Учесници који су 
укључени у процес 
самовредновања 

1. Ученици 
2. Запослени (наставници, стучни сарадници и помоћно особље) 
3. Родитељи 
4. Школски одбор 

Фазе 
самовредновања 

1. Састанак Тима за самовредновање и договор 
о  кључној области  која ће се вредновати 
школске 2019/20. године 

2. Израда плана самовредновања и подела 
задужења 

3. Израда упитника за самовредновање 
4. Реализација истраживања – анкетирање 

Октобар  2019. године
 
 
Октобар 2019. године 
 
Октобар /новембар 2019. г. 
Децембар 2019. године – март 
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5. Прикупљање података – обрада података, 
анализа добијених резултата, предлози мера 

6. Израда извештаја о самовредновању рада 

школе за школску 2019/20. годину 

7. Усвајање извештаја о самовредновању за 

школску 2019/20. годину  на Педагошком 

колегијуму 

8. Састанак Тима за самовредновање –договор 

о кључној области за следећу школску 

годину 

2020. године 
Јун 2020. године 
 
 
Јул 2020. године 
 
 
Јул 2020. године 
 
 
Јул 2020. године 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Чланови Тима за самовредновање 
 

Драгана Радовановић, директор
Сунчица Кушић, наставник групе грађевинских предмета 
Бојана Ђорђевић, наставник математике 
Душанка Недељковић, педагог 
Мирјана Стикић , члан Савета родитеља  
Стефан Лукић III/4, представник Ученичког парламента 

Координатор Тима за самовредновање  Душанка Недељковић

Време реализације самовредновања  Октобар 2019. године ‐ јун 2020. године 

Кључна област 6  Организација рада школе, управљање људским  и 
материјалним ресурсима 

Подаци о предузетим активностима 

Учесници који су 
укључени у процес 
самовредновања 

5. Ученици 
6. Запослени (наставници, стучни сарадници и помоћно особље) 
7. Родитељи 
8. Школски одбор 

Фазе 
самовредновања 

9. Састанак Тима за самовредновање и договор о  
кључној области  која ће се вредновати школске 
2019/20. године 

10. Израда плана самовредновања и подела 
задужења 

11. Израда упитника за самовредновање 
12. Реализација истраживања – анкетирање 
 
13. Прикупљање података – обрада података, анализа 

добијених резултата, предлози мера 
14. Израда извештаја о самовредновању рада школе 

за школску 2019/20. годину 

15. Усвајање извештаја о самовредновању за школску 

2019/20. годину  на Педагошком колегијуму 

16. Састанак Тима за самовредновање –договор о 

кључној области за следећу школску годину 

Октобар  2019. године
 
 
Октобар 2019. године 
 
Октобар /новембар 2019. г. 
Децембар 2019. године – март 
2020. године 
Јун 2020. године 
 
 
Јул 2020. године 
 
Јул 2020. године 
 
 
Јул 2020. године 

 

У области Организација рада школе,  управљање људским и материјалним ресурсима праћени су 

следећи индикатори: Људски и материјалнно‐технички   ресурси,  У школи фукционише  систем за 

праћење  и  вредновање  квалитета  рада  школе,  Лидерско  деловање  дректора  омогућава  развој 

школе,  Људски  ресурси  у  функцији  квалитета  рада  школе,  Материјално‐  технички  ресурси 

користе се функционално и школа поджава иницијативу и развија предузетнички дух. Спроведене 

су четири анкете. Анкетирани су запослени, ученици, чланови Савета родитељи и  чланови Школскг 

одбора. Сви су анкетирани online анкетом. Од 74 запослених упитник је попунило 58, што је 78,4 %. 

Што се тиче ученика, упитник је упућен свим ученицима који су имали e‐mail адресе. Од 484 ученика 

анкетирано  је  192,  што  је  39,7%  .  Од  24  члана  Савета  родитеља  анкетирано  је  13  или  54%  и  од 5 

чланова Школског одбора анкетирани су сви чланови. 

Процењивана је  тачност тврдње на скали од 1 до 4. 
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1 –  нетачно/није присутно 

 2 – у мањој мери тачно/ присутно 

3 – у већој мери тачно/присутно 

4  –  тачно/присутно у потпуности 

 

ЗАПОСЛЕНИ 

Запослени су оценили показатеље на следећи начин: 

6.1. РУКОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂИВАЊА РАДА ШКОЛЕ

Снаге   Слабости

‐Постоји  јасна  организациона  структура  са 

дефинисаним  процедурама  и  носиоцима 

одговорности (3,8) 

‐  Директор  прати  делотворност  рада  стручних 

тимова и доприноси квалитету њиховог рада (3,8) 

‐  Формирана  су  стручна  тела  и  тимови  у  складу  са 

потребама школа и компетенцијама запослених (3,7) 

‐Директор обезбеђује услове да запослени, ученички 

парламент  и  савет  родитеља  активно  учествују  у 

доношењу  одлука  у  циљу  унапређења  рада  школе 

(3,7) 

‐ Директор  користи  различите  механизме за 

мотивисање запослених (3,2) 

 

 

 

 

 

 

Просечна оцена:3,64    

6.2. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 

‐Директор редовно остварује инструктивни увид и 

надзор у образовно‐васпитни рад (3,8) 

‐Директор ствара услове за континуирано праћење и 

вредновање дигиталне зрелости школе (3,7) 

‐ Директор предузима мере за унапређење 

образовно‐васпитног рада на основу резултата 

праћења и вредновања(3,7) 

‐ Стручни сарадници прате и вреднују образовно‐

васпитни рад и предлажу мере за побољшање 

квалитета рада (3,5) 

‐ Тим за самовредновање остварује самовредновање 

рада школе у функцији унапређивања квалитета (3,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просечна оцена:3,66 

6.3. ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ОМОГУЋАВА РАЗВОЈ ШКОЛЕ

‐ Директор своjом посвећеношћу послу и 
понашањем даjе пример другима (3,6) 
‐ Директор показуjе отвореност за промене и 
подстиче иновациjе (3,6) 
‐ Директор промовише вредности учења и развиjа 
школу као заjедницу целоживотног учења (3,6) 

 
 
 
 
Просечна оцена:3,6 

6.4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ У ФУНКЦИЈИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ

‐ Запослени се стручно усавршавају у складу са 

годишњим планом стручног усавршавања  и 

могућностима школе (3,8) 

‐Директор подстиче професионални развоj 

запослених и обезбеђуjе услове за његово 

остваривање у складу са могућностима школе оле 

(3,7) 

Запослени на основу резултата спољашњег 

вредновања и самовредновања планираjу и 

унапређуjу професионално деловање (3,6) 

‐ Наставници, стручне службе сарадњом унутар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просечна оцена:3,66 
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школе вреднуjу и унапређуjу наставу и учење (3,6)

‐ Запослени примењуjу новостечена знања из 

области у коjима су се усавршавали (3,6) 

6.5. МАТЕРИЈАЛНО‐ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ КОРИСТЕ СЕ ФУНКЦИОНАЛНО

‐Директор обезбеђуjе оптимално коришћење 

материjално‐техничких ресурса (3,8) 

‐Наставници континуирано користе наставна 

средства у циљу побољшања квалитета наставе 

(3,6) 

‐Материjално‐технички ресурси ван школе (културне 

и научне институциjе, историjски локалитети, научне 

институциjе, привредне и друге организациjе и сл.) 

користе се у функциjи наставе и учења (3,4) 

Просечна оцена:3,6 

6.6. ШКОЛА ПОДРЖАВА ИНИЦИЈАТИВУ И РАЗВИЈА ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ

‐Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим 
установама, привредним и непривредним 
организациjама и локалном заjедницом у циљу 
развиjања предузетничких компетенциjа ученика 
(3,6) 
‐ У школи се подржава реализациjа проjеката коjима 
се развиjаjу опште и међупредметне компетенциjе 
(3,6) 
‐ Школа кроз школске проjекте развиjа 
предузимљивост, ориjентациjу ка предузетништву и 
предузетничке компетенциjе ученика и наставника 
(3,5) 
‐ Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне 
активности у кључним областима квалитета (3,5) 

 

 

 

 

 

 

 

Просечна оцена:3,55 

 

 

  Средња оцена је 3,62

Препорука: 

Неопходно је унапредити мотивацију запослених и више користити материjално‐техничке ресурсе 

ван школе (културне и научне институциjе, историjски локалитети, научне институциjе, привредне и 

друге организациjе и сл.)  у функциjи наставе и учења. 

УЧЕНИЦИ 

Ученици су оценили показатеље на следећи начин: 

Јаке стране  Слабе стране 

Одљењски старешина  индивидуалне и групне 

разговоре са ученицима (3,6) 

‐Одељењски старешина позива и инсистира на 

укључивању ученика у све сегменте живота у школи 

(3,5) 

‐ Одељењски старешина разматра и настоји да 

реализује све оправдане захтеве ученика (3,5) 

‐ Школа обезбеђује благовремено и објективно 

информисање ученика (нпр. писмени задаци, 

допунска наст, додатна наст, дешавања у школи ‐ 

обавештења од стране директора, одељењског 

старешине, стручног сарадника, наставника, путем 

сајта школе, огласне табле, књиге обавештења...(3,5) 

‐Директор обезбеђује услове и прати реализацију 

сарадње школе са ученицима (3,2) 

‐  Педагог/психолог води индивидуалне и групне 

разговоре са ученицима (3,2) 

‐ Директор обезбеђује услове и прати реализацију 

сарадње школе са ученицима (3,1) 

‐ Директор школе разматра и настоји да реализује 

све оправдане захтеве ученика (2,9) 

‐ Директор школе води индивидуалне и групне 

разговоре са ученицима (2,7) 

  

Средња оцена је 3,3 
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Препорука:  

Потребно унапредити пређење сарадње школе и ученика  и чешће разматрање  и реализовање 

оправдани захтева ученика. * Више у општем закључку  

САВЕТ РОДИТЕЉА 

Јаке стране  Слабе стране 

‐Обезбеђује услове и прати реализацију сарадње 
школе са родитељима (општи,одељењски  
родитељски састанци) (4,0) 
 
‐Директор обезбеђује услове да Савет родитеља 
активно учествује у доношењу одлука у циљу 
унапређења рада школе (4,0)  
 
‐Иницира, успоставља и одржава везе са свим 
субјектима у окружењу који  могу бити значајна за 
рад школе (3,92) 
 
‐Води индивидуалне и групне разговоре са 
родитељима (3,92) 
 
‐ Обезбеђује информисање  родитеља (3,92) 
 
‐ Разматра и настоји да реализује све оправдане 
захтеве родитеља (3,85) 

Чланови Савета родитеља су добро проценили рад 

директора у свим сегментима. 

 

 

 

 

 

 

 

Средња оцена је 3,94 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

6.1. РУКОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂИВАЊА РАДА ШКОЛЕ

Снаге   Слабости

‐Формирана  су  стручна  тела  и  тимови  у  складу  са 

потребама школа и компетенцијама запослених (4,0) 

‐  Директор  прати  делотворност  рада  стручних 

тимова и доприноси квалитету њиховог рада (4,0) 

‐  Директор  обезбеђује  услове  да  запослени, 

ученички  парламент  и  савет  родитеља  активно 

учествују  у  доношењу  одлука  у  циљу  унапређења 

рада школе (4,0) 

‐Постоји  јасна  организациона  структура  са 

дефинисаним  процедурама  и  носиоцима 

одговорности (3,8) 

‐  Директор  користи  различите  механизме  за 

мотивисање запослених (3,8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просечна оцена:3,92    

6.2. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 

‐ Тим за самовредновање остварује самовредновање рада 

школе у функцији унапређивања квалитета (4,0)  

 ‐Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор 

у образовно‐васпитни рад (3,8) 

‐Стручни сарадници  прате и вреднују образовно‐васпитни 

рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада (3,8) 

‐Директор ствара услове за континуирано праћење и 

вредновање дигиталне зрелости школе (3,8) 

‐ Директор предузима мере за унапређење образовно‐

васпитног рада на основу резултата праћења и 

вредновања(3,8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просечна оцена:3,84 
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6.3. ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ОМОГУЋАВА РАЗВОЈ ШКОЛЕ

‐. Директор своjом посвећеношћу послу и 
понашањем даjе пример другима (4,0) 
‐ Директор показуjе отвореност за промене и 
подстиче иновациjе (4,0) 
‐ Директор промовише вредности учења и развиjа 
школу као заjедницу целоживотног учења (3,8) 

 
 
 
 
Просечна оцена:3,93 

6.4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ У ФУНКЦИЈИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ

‐ Директор подстиче професионални развоj 

запослених и обезбеђуjе услове за његово 

остваривање у складу са могућностима школе оле 

(3,8) 

Запослени на основу резултата спољашњег 

вредновања и самовредновања планираjу и 

унапређуjу професионално деловање (3,8) 

Запослени се стручно усавршавају у складу са 

годишњим планом стручног усавршавања  и 

могућностима школе (3,8) 

‐  Наставници, стручне службе сарадњом унутар 

школе вреднуjу и унапређуjу наставу и учење (3,8) 

‐ Запослени примењуjу новостечена знања из 

области у коjима су се усавршавали (3,8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просечна оцена:3,8 

6.5. МАТЕРИЈАЛНО‐ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ КОРИСТЕ СЕ ФУНКЦИОНАЛНО

‐Директор обезбеђуjе оптимално коришћење 

материjално‐техничких ресурса (4,0) 

‐Наставници континуирано користе наставна 

средства у циљу побољшања квалитета наставе(3,8) 

‐ Материjално‐технички ресурси ван школе (културне 

и научне институциjе, историjски локалитети, научне 

институциjе, привредне и друге организациjе и сл.) 

користе се у функциjи наставе и учења (3,6) 

 

 

 

 

 Просечна оцена:3,8 

6.6. ШКОЛА ПОДРЖАВА ИНИЦИЈАТИВУ И РАЗВИЈА ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ

‐Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим 

установама, привредним и непривредним 

организациjама и локалном заjедницом у циљу 

развиjања предузетничких компетенциjа ученика (4) 

‐ У школи се подржава реализациjа проjеката коjима 

се развиjаjу опште и међупредметне компетенциjе 

(38) 

‐ Школа кроз школске проjекте развиjа 

предузимљивост, ориjентациjу ка предузетништву и 

предузетничке компетенциjе ученика и наставника 

(3,8) 

‐ Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне 

активности у кључним областима квалитета (3,8) 

 

 

 

 

 

 

 

Просечна оцена:3,85 

 

 

  Средња оцена је 3,85

 

ОПШТИ ЗАКЉУЧАК: 

Анкетирани запослени салбије оцењују   примену механизама за мотивисање запослених од стране 

директора  и  коришћење  материjално‐техничких  ресурса  ван  школе  у  функциjи  наставе  и  учења 

(културне  и  научне  институциjе,  историjски  локалитети,  научне  институциjе,  привредне  и  друге 
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организациjе и сл.). Потребно је у нареднм периоду унапредити те два области, мада је током  ове 

школске године   планирано интензивније коришћење реурса     ван школе коз анбијенталну наставу 

која због ванреднг стања није реализована. 

Ученици  слабије  процењују  сарадњу школе  са  ученицима,  разматрање и  остваривање  оправданих  

захтеава  ученика.  Такође,  слабије  процењују  учесталост  вођења  индивидуалних  разговора  са 

ученицима од стране педагога, психолога и директора. Будући да психолог, педагог и директор воде 

индивидуалне разговоре по потреби,  у  случају да постоји неки проблем на  који  укаже одељењски 

старешина, предметни наставник или се ученици сами обрате за помоћи (при чему се поштује право 

на дискрецију), у мањем проценту воде разговоре у односу на остале запослене па је нешто слабија 

оцена и  разумљива.  Ипак,  да  би  се  унапредила  сарадња  са  ученицима неопходно  је  интензивније  

комуницирати са ученицима и благовремено их упознати са свим областима рада школе. 

Савет родитеља и школски одбор су добро проценили све вредноване области. 

14.8 Извештај о раду Актива за развојно планирање и праћење 
реализације ШРП 
 

Актив  за  развојно  планирање,  праћење  и  реализацију  ШРП  је  радио  у  саставу:  Данијела  Грбић‐
координатор, Драгана Радовановић – директор, Блаженка Ђумић‐наставник, Дафина Жагар Марков‐
наставник, 
 
Актив је одржао три састанка. 
Из  школског  развојног  плана  за  период  2016‐2020.године  и  извештаја  тима  за  самовредновање 
издвојене су активности које ће се реализовати у 2019/2020. Израђен је Акциони план развоја школе 
за 2019/2020. 
 
Aктив  је  анализирао  реализаццију  активности  задатака  које  су  биле  планиране  за  за  ову  школску 
годину. Планиране активности су углавном реализоване. 
 

Активности/теме 
Време 

реализације 
Начин реализације  Носиоци реализације 

Дат реализац, 
седнице 

Усаглашавање 
школског програма са 
новим законским 
одредбама 

септембар 
Усаглашен школски 

програм 

Стручни актив за развој 
школског програм, 
наставници ; ШО 

Реализовано, 
септембар 

2019. 

Унапредити посебне 
програме активностима 
којима се развијају 
способности за 
решавање проблема, 
комуникацију, тимски 
рад, самоиницијативу и 
подстицање 
предузетничког духа 

септембар 

Планиране 
активности ових 
тимова у ГПР, 

реализација истих и 
Извештаји о раду 
наведених тимова 
за школску 2019/20 

годину 

Тим за каријерно 
вођење;Тим за 

развомеђупредметних 
компетенција и 

предузетништво; Тим за 
заштиту ученика 

оддискриминације, насиља 
злостављања и 

занемаривања; наставници 
одређени ГПР 

Делимично, 
Реализована 
предавања из 
асертивне 

комуникације 
од стране 
психолога 
школе 

Операционализација 
структурних елемената 
школског програма у 
ГПР 

септембар 
Опрационализован

и структурни 
елементи ГП у ГПР 

Тимови, активи 

Реализовано, 
септембар, 

нови школски 
програм 

усвојен у јуну 
2020. 

Одредити временску 
динамику у 
нереализованих делова 

септембар 
Измене и допуне 

ШРП 
Стручни актив за развој 
школског програма, ШО 

Реализовано, 
12.09.2020. 
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ШРП да би постојала 
јасна веза између ГПР и 
ШРП 

Повећати корелацију 
међупредметима 
временским и 
садржајним 
усклађивањем 
програма у оквиру 
сваког разреда 
‐Планирати тимску 
наставу где је могуће 

Септембар,  
фебруар 

Усклађени 
годишњи и месечни 
планови наставника 

Наставници, стручни  
активи, одељењска већа 

делимично 
реализовано 
због увођења 
ванредног 
стања 

Додати образовне 
стандарде у годишње 
планове појединих 
општеобразовних 
предмета 

месечно 

Образовни 
стандарди у  
годишњим 
плановима  

предмета за које су 
прописани 

Наставници 
општеобразовних предмета 

Делимично,
Реализовали 
наставници 

српског језика, 
физичког 
васпитања, 
географије, 

Анкетирањем ученика 
утврдити интересовања 
ученика за ваннаставне 
активности и на основу 
резултата анкете и 
расположивих ресурса 
начинити листу 
ваннастваних 
активности 

септембар 

Организовање 
секција у складу  

са интересовањима 
ученика и  

расположивим 
реусрсима 

Одељењске страшине  реализовано 

Иницијално тестирање 
ученика 

септембар 
Реализованаинициј

ална 
тестирања 

Стручна већа, наставници  реализовано 

Утврдити план 
одржавања угледних и 
огледних часова с тим 
да саваки професор 
одржи један такав час у 
току школске године 

Септембар 
‐јун 

Годишњи и 
месечни планови 
рада наставникаи 
стручних већа, 
Дневник рада 
(евиденција 
васпитно‐ 

образованог рада) 

Стручна већа, педагог  реализовано 

Амбијентална настава 
Септембар 

‐мај 

Годишњи и месечни 
планови рада 

наставника и стручних 
већа, Дневник рада 

(евиденција 
васпитно‐образованог 
рада ) Извештај тим за 

развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништво 

Предметни наставници,  
ОС, педагог , стручна већа 

Делимично 
реализовано. 
Практична 
настава 

извођена на 
градилиштима у 

складу са 
планом, до 
увођења 
ванредне 
ситуације, 
Посета 

градилишу у 
Мис Ибријевој и 
мултимедијалне 

изложбе у 
ПалатиСрбија. 

Остале 
планиране 

активности нису 
реализоване 

због ванредних 
стања 
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Међусобне посете 
часова од стране 
наставника 

септе. 2019. 
–  

мај 2020. 
Евалуације  наставници 

Реализовано 
до увођења 
ванредног 
стања 

Обука и мотивација 
наставника за примену 
савремених наставних 
средстава 

септембар‐ју
н 

Евиденција 
посећености 
семинарима, 
стручног 

усавршавања 

наставници, педагог  Реализовано 

‐ Планирати и 
користити разноврсне 
облике и методе рада 
на часу 
‐Усмеравати 
интеракцију међу 
ученицима тако да је 
она у функцији учења 
(користити идеје, 
коментаре ученика у 
циљу подстицања 
вршњачког учења) 

септембар‐ју
н 

Евалуација чсова  наставници, педагог  Реализовано 

‐Неговати сарадњу код 
ученика и вршњачко 
учење развијањем 
социјалних вештина 
ученика, постицањем 
на учешће у 
дискусијама, на 
слушање и уважавање 
других 

септембар‐ју
н 

Евалуација часова 
наставници, стручни 

сарадници 
Реализовано 

‐Појачати 
прилагођавање 
наставног материјала 
индивидуалним 
карактеристикама 
ученика 
‐Планирати активности 
и задатке по нивоима, 
који ће бити усклађени 
са потребама ученика 

Септембар 
‐јун 

Евалуација часова  наставници  реализовано 

‐ Оспособљавање 
ученика за самостално 
прикупљање 
информација 
коришћењем 
различитих извора 
знања 

Септембар 
‐јун 

есДневник, 
педагошка  

документација 
наставници  Реализовано 

‐Подстицати ученике да 
траже различита 
решења и образлажу 
начин долажења до 
њих 

септембар‐ју
н 

есДневник, 
педагошка  

документација 
наставници  Реализовано 

Развијати свест о 
одговорност за сопствено 
напредовање:  
‐ Учити ученике да 
постављају циљеве учења 
и планирају свој лични 
развој 

септембар‐ју
н 

есДневник, 
педагошка  

документација 
наставници  Реализовано 

‐Упућивати ученике на  Септембар  есДневник, наставници реализовано
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самопроцену личног 
постигнућа и 
напредовања. 
Подстицати их да 
приликом формирања 
оцене изнесу мишљење 
о свом постигнућу . 

‐јун  педагошка 
документација 

Планирати набавку 
нових савремених 
наставних средстава 

децембар  Извештаји  Стручнавећа  реализовано 

Обука наставника за 
примену савремених 
наставних средстава 

Септембар 
‐јун 

Реализацијаобуке  Стручнавећа, директор  Реализовано 

Идентификација и рад 
са ученицима који 
имају проблеме у 
учењу, понашању и 
прилагођавању 

Септембар 
‐јун 

есДневник, 
педагошка 

документација 

Предметни наставници,ОС, 
стручни сарадници 

реализовано 

Мотивација ученика за 
допунску и додатну 
наставу 

септембар‐ју
н 

Књига евиденције 
осталих облика 

образовно‐васпитн
ог рада 

Предметни наставници, ОС, 
стручни сарадници, 

директор 
реализовано 

Већа сарадња са 
родитељима ученика 
(појачана са 
родитељима ученика 
који не похађају 
редовно наставу и не 
остварују постављене 
циљеве, као и са 
ученицима који су 
склони агресивном 
понашању) 

Септембар 
‐јун 

есДневник, 
педагошка  

документација 

Предметни наставници, ОС, 
стручни сарадници, 

директор 
реализовано 

Праћеље постигнућа 
ученика на разним 
такмичењима и 
конкурсима 

Септембар 
‐јун 

извештаји 
Предметни наставници, 
ОС, стручни сарадници 

Делимично, 
школска 

такмичења 
нису 

реализована у 
потпуности, а 
републичко 
уопште, због 
ванредног 
стања 

Подршка и помоћ 
ученицима при 
организацији 
различитих 
манифестација, облика 
дружења и унапређење 
рада ученичког 
парламента 

Септембар 
‐јун 

Извештај о раду 
ученичког 

парламента, 
извештај о раду 

школе 

Ученички парламент, особа 
задужена за рад УП, 
директор, предметни 

наставници 

реализовано 

Подстицање ученика на 
волонтирање 

Септембар 
‐јун 

Извештај о раду 
школе 

Ученици који су учествовали 
у волонтирању 

Реализовано, 
прикупљање 

помоћи 
ученику 
школе, 

прикупљање 
ствари за децу 
свратишта. 
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Остваривање контакта 
са новим школама 
широм света путем 
е‐поште 

Одсептемар 
2019 

Извештаји  КоординаторТима ШРП 

Реализовано 
са школама 
чланицама 

УГИГС 

Неформално дружење 
запослених 

Јун/јул 2020 
Извештаји, 
записници 

Директор, синдикати 

реализовано 
Нова година, 
Прослава Дана 
школе, Свети 
Сава, 8. март 

Анализа глобалних и 
оперативних планова 
рада наставника у 
школи 

Септембар 
‐јун 

Глобални и 
оперативни  

планови наставника 

предметни наставници, 
председници стручних већа 

Реализовано 

Анализа урађеног  септембар 
Педагошка

документација 
директор , педагог  Реализовано 

 

14.9 Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој 
установе 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе континуирано је пратио реализацију плана 

како током редовне наставе тако и за време наставе на даљину (иако су поједине активности сведене 

на минимум). 

Идентификација ученика са потребом за пружањем додатне подршке је завршена и настава 

је  прилагођена  њиховим  потребама,  ученици  који  наставу  прате  по  иоп‐у  су  у  континуираном 

праћењу. Извршена је и идентификација ученика чије су техничке могућности за праћење наставе на 

даљину  биле  минималне,  готово  никакве.  Таквим  ученицима  је  пружена  додатна  подршка  у  виду 

материјала  и  дужих  временских  рокова.  Посете  часовима  редовне  наставе,  допунске  и  додатне 

наставе су биле редовне од стране директора и педагога до увођења наставе на даљину. Међусобне 

посете  часова  од  стране  наставника  су  такође  биле  редовне,  тачан  број  се  може  видети  у 

записницима  тј  извештајима  стручних  актива  на  нивоу  школе.  Након  увођења  наставе  на  даљину 

наставници  су  се  међусобно  консултовали  и  давали  једни  другима  примедбе  и  сугестије  како  би 

наставу успешно привели крају. 

  Радионице за јачање социјалних вештина ученика ‐ ненасилно решавање сукоба, медијација, 
комуникацијске вештине су организоване. Вршњачки тим је одржао обуку ученика првог разреда на 
тему насиља и на тему опојних дрога и њиховог штетног деловања. 
  Излагање  ученичких радова  у  учионицама,  радионицама и  холу школе,  едукативних паноа, 
цртежа, шема је континуирано, тим за естетско уређење школе континуирано ради на томе. 
  Сарадња са Црвеним крстом и ангажовање волонтера у реализацији неких активности (прва 
помоћ, хуманитарне акције...) је реализована по плану. 
  Активности  свих  тимова  су  реализоване  по  плану  за  прво  полугодиште,  што  су  и 
евидентирали у својим извештајима. У другом полугодишту су активности углавно организоване on‐
line у складу са актуелном ситуацијом и мерама опреза због COVID‐a 19. 
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14.10 Извештај о раду Тима за праћење, реализацију и 
вредновање Годишњег плана рада школе 
На  основу  увида  прикупљених  извештаја    о  реализацији  плана  рада  у школској 2019/2020.години,  

можемо утврдити следеће: 

 

 Реализација рада наставника 
- наставни планови и  програми наставника  су  реализовани 99,71%  (само 0,29%  није  реализовано 

због оправданог одсуствовања  наставника), планирано 30945 часова а одржано 30855 часа; 
- одржана је допунска (1227 часова), додатна настава (8 часова) и припремна настава (230 часова);  
- реализовани су сви  предвиђени писмени задаци и графички радови; 
- урађени су планови за набавку наставних средстава и стручне литературе; 
- реализована  су  стручна  усавршавања  наставника  ван  установе  (890  бодова)  и  у  установи  (3426 

бодова); 
 

 Реализација рада одељењских старешина 
- релизован је предвиђен број родитељских састанака; 

- одређен је дан за пријем родитеља; 

- одржан је предвиђен број одељењских већа; 

- обављени су индивидуални разговори са ученицима и родитељима по  потреби; 

-  одржани су планирани часови одељењских старешина; 
- Због  ванредне  ситуације  у другом полугодишту  је  комуникација  са  ученицима и родитељима  је 

била  интензивнија  и  одржавана  је  путемViber, whatsUp,  Zoom,  sms    и  телефонских  разговора. 
Ученицима је пружена подршка у учењу од стране наставника и одељенских старешина. 

- организоване  су  ваннаставне  активности  ученика  у  првом  полугодишту(спортске,  уређење  
школског  простора  итд.).  у  другом  полугодишту  су  ваннаставне  активности  одложене  због 
ванредне ситуације. 

 

 Реализација рада стручних већа 
- планиране активности стручних већа су у највећој мери реализоване. 

- Нису у потпуности реализовани планирани угледни часови, због ванредне ситуације 

 Веће друштвених наука 

Предвиђени програмски садржаји за друго полугодиште нису у целости реализовани због пандемије 

ковида‐19. 

Веће електро струке 

Предвиђени програмски садржаји за друго полугодиште нису у целости реализовани због ванредне 

ситуације и преласка наставе на ,,on line”. 

Одржано је 12 седница већа. 

Веће језика и уметности 

Предвиђени програмски садржаји за друго полугодиште нису у целости реализовани због пандемије 

ковида‐19. Извршена  је анализа реализације наставе и успеха на крајудругог полугодишта, анализа 

реализације планова на крају школске године,  анализа рада већа као и извештај о раду већа,урађен 

је  предат је план рада већа за наредну школску годину. 

Веће математике и рачунарства 

Предвиђени угледни часови су углавном реализовани  (део није реализован због ванредног стања). 

Остали предвиђени програмски садржаји су реализовани. 
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Веће ПН 

Предвиђени угледни часови су углавном реализовани  (део није реализован због ванредног стања). 

Посета  сајму  грађевинарства није остварена због ванредног стања. Остали предвиђени програмски 

садржаји су реализовани (подела тема као и завршни и матурски испит). 

Веће стручних предмета грађевинске струке 

Предвиђени програмски садржаји за друго полугодиште нису у целости реализовани због пандемије 

ковида‐19:    држање  угледних  часова,  припрема  за школско и  републичко  такмичење,  реализација 

блок наставе у грађевинским фирмама и Институтима. 

   

 Реализација рада школских тимова 

‐ сви тимови  су реализовали своје планиране активности: 

Тим за међупреднетне компетенције и предузетништво реализовао је свој план, део је реализован 

преко е‐маилла, ртс планете и сл. 

Тим за професионални развој и сручно усавршавање реализовао је своје активности 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе‐ нема података за друго полугодиште. 

Тим за маркетинг‐ реализовао је своје предвиђене активности 

Тим  за  естетско  уређење  школе‐  све  предвиђене  активности  до  увођења  ванредног  стања  су 

реализоване. Предвиђене активности за април и мај месец нису     реализоване ( уређење школског 

дворишта). 

Тим  за  заштиту  ученика  ‐све  предвиђене  активности  за  прво  полугодиште  су  реализоване. 

Предвиђене активности за друго полугодиште нису   реализоване. 

Тим за ИОП – одржао је пет састанака и у потпуности испунио план за прво полугодиште: прикупио 

податке, упознао чланове са инклузијом, анализирао постојеће стање, идентификовао је ученике из 

осетљивих група, талентоване, као и ученике којима је потребан рад по ИОП‐у и организовао тимове 

за  пружање  додатне  подршке.  Није  у  целости  испунио  предвиђена  активности  за  друго 

полугодиштезбог ванредног стања 

Тим за каријерно вођење‐ остварио је већину својих активности. 

Тим  за  самовредновање‐  реализовао  је  своје  активности.  Такође  су  обављене  анкете  ученика  и 

наставника и израђен је извештај о самовредновању. 

Тим  за  сарадњу  са  ученичким  домовима  –остварио  је  своје  програмске      садржаје,  организовао 

пријем  и  смештај  ученика  у  домове,  евидентирао  број  ученика  у  домовима  и  пратио  социјалне 

проблеме и тешкоће ученика и организовао адекватну помоћ. У другом полугодишту су делимично 

реализоване активности због ванредног стања 

Тим за праћење реализације и вредновање Годишњег плана рада‐реализовао је своје активности . 

 Реализација рада стручних сарадника 
- сви стручни сарадници су у потпуности реализовали своје планиране  

- активности  (педагог, психолог и библиотекар); ученицима је пружана помоћ у учењу на даљину 

 

 Реализација рада координатора година 
- координатори  година –Грбић Данијела  за први,  Јездић Анђелија  за други и Ђумић Блаженка  за 

трећи  и  четврти,      су  скоро  у  потпуности  реализовали  планиране    активности,  осим  трећег 

класификационог  периода.  Утврђен  је    успех  ученика  и  одељења  на  крају  другог  полугодишта, 

извршено  је  упућивање  ученика  за  полагање  разредних  и  поправних  испита,  припреме  за 

полагање  разредних  и  поправних  испита  ,  извештаји  о  полагању  разредних  испита,  као  и 

резултати  ученика  завршних разреда  са разредних и поправних испита и∙  резултати  завршних и 

матурских  испита,  такође  су  обавештени  ученици  и  родитељи  о  постигнутом  успеху,  на  крају 

школске године. 
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 Реализација рада секција 
 

- библиотечка секција одржала је све предвиђене активности у првом полугодишту; план је 

обухватио хуманитарне акције, посету сајму књига, сарадњу са драмском секцијом и др. Други 

део планираних активности је целимично одржан због ванредног стања 

-  драмска и рецитаторска секција своје активности реализовале су за дан     школе, новогодишњу 

приредбу и Светог Саву, одржана су 24 часа; активности у другом полугодишту нису реализовале 

(Звездаријада и рецитаторско такмичење), није било организованих сусрета. 

- спортска секција је своје активности спровела у малом фудбалу, кошарци и одбојци; у другом 

полугодишту није, због ванредног стања. 

- хор је реализовао своје активности у првом полугодишту а у другом полугодишту није, због 

ванредног стања. 

       

 Стручни актив за развојно планирање, праћење и реализацију ШРП 

Предвиђене активности су делимично реализоване. Практична настава је  извођена на 

градилиштима у складу са планом, до увођења ванредне ситуације. Остале планиране активности 

нису реализоване због ванредног стања, предвиђена школска такмичења нису реализована у 

потпуности, а републичко није ни организовано. 

 

 План унапређивања квалитета рада Грађевинске школе  је испуњен   

 

 План рада Наставничког већа је у највећој мери реализован. План сарадње са основним школама 

и грађевинским фирмама у време ванредног стања није било могуће реализовати. 

 

 План  рада директора‐ све планиране активности су реализоване; 

 

 Реализација рада помоћника директора‐ све планиране активности су реализоване; 

 

 Педагошки  колегијум  ‐  рад  педагошког  колегијума  је  реализован.  Било  је  малих  измена  у 

планираним активностима током ванредног стања: није било анализе резултата такмичења ученика ( 

јер нису ни одржана),  није било могуће организовати   наставу  у блоку  у  грађевинским фирмама и 

тада није била у потпуности остварена сарадња са грађевинским фирмама. 

 

 Реализација  рада  ученичког  парламента  ‐  све  планиране  активности  су  реализоване  у  првом 

полугодишту; у другом нису због ванредног стања 

 

 Реализација рада Школског одбора ‐ све планиране активности су реализоване; 

 

 Реализација рада Савета родитеља ‐ све планиране активности су реализоване; у другом 
полугодишту су седнице одржане преко Viber, sms и e‐mail‐a 

 

 Реализација  рада  кординатора ПН  ‐ Нису  реализоване:  активности  које  су  биле  предвиђене  за 
републичко  такмичење;  активности  везане  за  презентацију  школе  на  Сајму  образовања, 
активности  везане  за  презентацију школе  у  основним школама  због  увођења  ванредног  стања. 
Остале активности су реализоване. 
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 Рад са ванредним ученицима‐  

све је реализовано према плану – одржане консултације за октобарски, децембарски и фебруарски 

испитни  рок  и  одржан  октобарски  и  децембарски  испитни  рок,  фебруарски  почиње  18.02.2020. 

Контактирани  су  домови  ученика,  а  због  ванредног  стања,  априлски  испитни  рок  је  померен  – 

накнадно одржан. 

14.11 Извештај о раду Стручног актива за развој школског 
програма 
Стручни  актив  за  развој  школског  програма  се  у  току  школске  2019/20.  године  бавио  се  допуном 

Школског програма  Грађевинске школе и израдом новог школског програма за период 2020.‐2024. 

године. Допуна  је била у делу Планови и програми ‐ додати су планови наставе и учења за дуалне 

образовне  профиле  оператер  основних  грађевинскких  радова  и  руковалац  грађевинском 

механзацијом. Планови су засновани на исходима учења. Практична настава се реализује кроз рад у 

компанијама.  Реализација практичне наставе  у школи  је максимално 25%  од  укупног броја  часова. 

Допуна је усвојена на седници привременог школског одбора 12.09.2020. године. 

Чланови  наставничког  већа  су  учествовали  у  изради  новог  школског  програма,  који  је  усвојен  на 

седници привременог школског  одбора 23.06.2020.  године,  за  четворогодишњи период  од 2020. – 

2024. године. 

14.12 Извештај о раду Тима за професионални развој и 
стручно усавршавање 
Током школске 2019/20. године одржано јешест састанака Тима за професионални развој и стручно 

усавршавање.  У раду  Тима  су  учествовали:  Бојана Ђорђевић –  координатор,  Биљана Вујин и Петар 

Ракас. 

Током школске 2019/20.год. остварене су следеће планиране активности: 

 Израђен је и усвојен годишњи план рада Тима за 2019/20. 

 Израђен је годишњи план стручног усавршавања наставника и стручних сарадника за 2019/20. 
у сарадњи са педагогом и руководиоцима стручних већа 

 Израђени  су  предлози  стандардних  образаца  за  извештаје  о  стручном  усавршавању  у 
установи 

 Креиране су веб табеле за праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у 
које  су  уписивани  похађани  акредитовани  семинари  (усавршавање  ван  установе)  и 
активности наставника(усавршавање у установи) 

 Поднесен  је  извештај  директору  о  спроведеним  активностима  Тима,  као  и  о  стручном 
усавршавању запослених (на крају првог и другог полугодишта) 

 Чланови  тима  су  урадли  вредновање  (бодовање)  активности  запослених  на  основу 
Правилника 

 Запослени су остварили 3426 бодова усавршавања у установи и 890 бодова ван установе 

 Учествовали су у изради Извештаја о стручном усавршавању 

 Израђен је Годишњи план рада Тима за шк. 2020/21. 

 Све активности предвиђене Годишњим планом рада су реализоване 
 

У овој школској години сви наставници, као и директор и стручни сарадници школе присуствовали су 

стручним  семинарима,  скуповима,  конференцијама  и  трибинама  што  је  евидентирано  у  њиховим 

личним портфолијима и у јединственој веб табели за све запослене. 

Увидом у документацију акценат и труд запослених је био на разради  
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КОМПЕТЕНЦИЈА : 

 К1 ‐ KОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 К2 ‐ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ 

 К3 ‐ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 

 К4 ‐ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ, и 

 

ПРИОРИТЕТНИХ  ОБЛАСТИ: 

 1. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и 

управљања одељењем  

2. учење да се учи и развијање мотивације за учење  

3. здравствено образовање и развијање здравих стилова живота 

4. комуникацијске вештине  

5. одрживи развој и заштита животне средине 

6. превенција насиља, злостављања и занемаривања 

7. превенција дискриминације 

8.  сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима 

9. информационо‐комуникационе технологије 

 

Поред  акредитованих  семинара  и  осталих  облика  стручног  усавршавања,  сви  запослени  у  нашој 

школи узели су учешће у раду бројних предавања, конференција, трибина и саветовања, поготово у 

току  ванредног  стања.  Својим  ангажовањем  и  учешћем  на  разним  образовним  платформама 

допринели су успешној реализацији наставе на даљину. 

Своје  стручно усавршавање у  станови наставници су највише спроводили кроз  угледне часове  (као 

реализатори  или  кроз  присуство,  у  току  првог  полугодишта),  кроз  разне  радионице,  квизове, 

пројекте,  посете  у  којима  су  учествовали  ученици  школе,  као  администратори  блогова  и  фејсбук 

страница  наставно  –  образовних  садржаја,  кроз  презентовање  Грађевинске  школе,  присуство  на 

састанцима и онлајн конференцијама кроз које се унапређује образовни процес и кроз многе друге 

активности. 

 

14.12.1 Стручно усавршавање у установи 

И
М
Е 
И
 П
Р
ЕЗ
И
М
Е 

НАЗИВ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У 

ОКВИРУ УСТАНОВЕ 

ДАТУМ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

УСАВРШАВА

ЊА 

НАЧИН 

УЧЕСТВОВАЊА 

(присуство, 

руковођење, 

излагање, 

ауторство, 

вођење и др.)

ДОКУМЕНТ КОЈИ ДОКАЗУЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

Б
Р
О
Ј 
Б
О
Д
О
В
А
  

Н
ат
аш

а 
П
аш

и
ћ
 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
05.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Споменици културе‐Кнез Михаилова и 

упливне улице 
05.11.2019.  присуство  у АТШ‐у  3 

Обука из области противпожарне 

заштитe 
29.11.2019.  присуство  2. Економска школа  10

Посета изложбе у Галерји САНУ‐

Студеница 
14.01.2020.  вођење  2. Економска школа  10

Извештај о стручном усавршавању  23.11.2019. излагање Извештај 97/70 27.11.2019.  10
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након савладаног програма 

Електронски портфолио 

АТШ 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐јул 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

В
л
ад

ан
а 
И
ва
н
о
в 

Изложба ученичких радова '' Едвард 

Бернард Шо'' 
16.9.2019. 

руковођење, 

ауторство 

интернет сајт Машинске 

школе ''Космај'' Сопот 
10

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Угледни час у 1‐3  19.11.2019.  вођење 
Извештај 876/5 од 

19.11.2019. 
10

Заштита ученика од насиља (програм), 

Правилник о ДК и Х раду, Оперативни 

планови заштите, Наташа Стојановић, 

Зорица Панић и Радмила Симијоновић 

23.12.2019.  присуство 

Налог директора Машинске 

школе од 18.12. 2019. и 

списак од 23.12. 2019. 

3 

Изложба ученичких радова'' Дигитално 

насиље'' 
3.10.2019. 

руковођење, 

ауторство 

интернет сајт Машинске 

школе ''Космај'' Сопот 
10

Угледни час у М11 у Машинској школи 

''Космај'' 
14.11.2019.  вођење  Извештај 640 од 14.11.2019. 10

Обука из области противпожарне 

заштите 
29.11.2019  присуство  списак од 29.11.2019  10

Ресурси за писање Erasmus+ пројеката  20.5.2020. 
онлајн 

присуство 
потврда о учешћу  3 

Erasmus+ платформе и мреже за 

професионално усавршавање 

наставника 

13.5.2020. 
онлајн 

присуство 
потврда о учешћу  3 

Члан удружења ELTA  целе године присуство потврда о чланству 3

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Извештај за актив са акредитованог 

семинара ''Подстицање и развој 

мисаоних вештина ученика кроз наставу 

страног језика'' 

23.10.2019.  излагање  записник са актива   10

Б
л
аж

ен
ка
 Ђ
ум

и
ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за покретање 

вдп? 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 
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Угледни час у 1‐2  06.11.2019.  вођење 
Извештај 876/4 од 

06.11.2019. 
10

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (Године одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019.  присуство  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Обука из области противпожарне 

заштите 
29.11.2019  присуство  списак од 29.11.2019  10

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.202.  3 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Д
р
аг
ан

а 
Р
ад

о
ва
н
о
ви

ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019. 
организатор, 

реализатор 
Списак 830, од 30.08.2019.  10

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019. 
организатор, 

реализатор 
Списак 933, од 12.09.2019.  10

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019. 
организатор, 

реализатор 
Списак 1052, од 04.10.2019. 10

Припремљеност установа О и В за 

шк.2019/20. год, LYCEUM 
11.10.2019.  присуство  Потврда организатора  3 

Вештина успешног руковођења: правне, 

емоционалне и социјалне смернице, 

ПКС 

17. и 

18.10.2019. 
присуство  Потврда организатора  3 

Јачање компетенција директора за 

ефикасно управљање квалитетом у 

средњим стручним/техничким 

школама, Kultur Kontakt 

25. и 

26.10.2019. 
присуство  Уверење организатора   3 

Вечерње новости, Тема – техничке 

гимназије 
25.10.2019.  изјава 

https://www.novosti.rs/vesti

/naslovna/drustvo/aktuelno.

290.html:826252‐Novine‐

Ministarstva‐prosvete‐

3 
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Gimnazije‐i‐za‐gradjevince 

Тв Прва, 150 минута, Тема – сексуално 

васпитање  
30.10.2019.   изјава 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=114&v=

tBM‐

euNiUIQ&feature=emb_title 

3 

3. седница НВ, Тема: Нивои насиља  15.11.2019. 
организатор, 

реализатор 
Записник   10

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Обука из области противпожарне 

заштите 
29.11.2019  присуство  списак од 29.11.2019  10

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (Године одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019. 
организатор, 

реализатор 
Списак 1203 од 18.11.2019. 10

Тв Прва, 150 минута, Тема ‐ Светски дан 

детета, права детета 
20.11.2019.  изјава 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=10&v=U

uv3n9DbuXM&feature=emb_

logo  

3 

Конференција ‐ Ефикасно осигурање 

квалитета кроз успешно управљање 

променама, KulturKontakt 

12.12.2019.  присуство  евиденција организатора  3 

4. седница НВ, Тема: Оцењивање  20.12.2020. 
организатор, 

реализатор 
Записник са 4. седнице НВ  10

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020. 

организатор, 

реализатор 
Списак од 21.01.2020.  10

Администратор школског сајта  целе године 
администратор

, уредник 
http://gradjevinska.edu.rs/  20

Вебинар "Како владати собом у 

стресним ситуацијама", Klett 
15.04.2020.  присуство  Потврда организатора   1 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020. 

организатор, 

реализатор 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
10

Онлајн презентација Intervet WB, 

ширење учења од западног Балкана до 

Шпаније, Пољске, Италије, Словеније, 

Малте и Холандије 

16.06.2020. 
присуство, 

учешће 
евиденција организатора  3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020. 

организатор, 

реализатор 
Списак 248 од 21.05.2020.  10

Изјава за ТV Brainz за емисију о 

Грађевинској школи и монтерима суве 

градње 

23.06.2020  изјава  емисија  3 

Вебинар "Кризно комуницирања", 

KulturKontakt 
30.06.2020.  учесник  евиденција организатора  3 

Координатор школе за унос података у 

електронску базу МПНТР "Доситеј" 
целе године  реализатор 

Овлашђење директора број 

1462, 08.12.2017. 
20
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Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Алџазира Балканс, Вести ‐ Тема: 

Почетак школске године 
20.08.2020.  изјава 

http://balkans.aljazeera.net/

video/nastava‐u‐srbiji‐

pocinje‐po‐kombinovanom‐

modelu 

3 

Зо
р
ка
 Ј
о
ви
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ви
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3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

Обука ‐Безбедност и здравље на раду 05.11.2019. присуство Списак од 05.11.2020. 10

3. седница НВ, Тема: Нивои насиља 15.11.2019. присуство записник  3

Обука из области противпожарне 

заштите 
29.11.2019.  присуство  Списак од 29.11.2019.  10

Угледни час III‐5,Електричне 

инсталације и осветљење 
06.12.2019.  реализатор  876/9  10

4. седница НВ, Тема: Оцењивање 20.12.2019. присуство записник  3

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020.  присуство  списак од 21.01.2020.  3 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуатво  Списак 248 од 21.05.202.  3 

Угледни час‐везивање отпорника 

(лаб.вежба 2часа) 
12.03.2020.  реализатор  Списак присутнихЕТШ  10

Обука за платформу Microsoft Teams крај марта онлајн обука 10

Приказ блога и стручне литературе присуство Стручно веће ЕТШ 3

Б
и
љ
ан

а 
М
и
л
о
са
вљ

ев
и
ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

Угледни час у IV‐1  16.09.2019 
вођење, 

реализатор 

извештај 876/1 од 

16.09.2019. 
10

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

3. седница НВ, Тема: Нивои насиља 15.11.2019. присуство Записник   3

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање  18.11.2019. присуство Списак 1203 од 18.11.2019. 3
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МУП‐а (Године одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

Обука из области противпожарне 

заштите 
29.11.2019  присуство  списак од 29.11.2019  10

4. седница НВ, Тема: Оцењивање 20.12.2019. присуство Записник   3

Презентација компаније "ЦРХ"  17.01.2020.  присуство 
извештај бр.876/14 и 

gradjevinska.edu.rs 
3 

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.2020.  3 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Ти
ја
н
а 
П
ет
р
о
ви

ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (ГОдине одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019.  присуство  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

Обука из области противпожарне 

заштите 
29.11.2019  присуство  списак од 29.11.2019  10

Угледни час у 3‐1, основе 

нискоградње/Конструктивни елементи 
21.01.2020.  присуство  извештај бр. 921/50  3 
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железница, Љубомир Стојановски

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.2020.  3 

Угледни час из грађевинских 

материјала у 1‐6/Справљање, 

транспорт, уграђивање, нега и примена 

бетона. 

27.02.2020.  реализатор  Списак 876/27   10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Развој дигиталних компетенцијау 

процесу наставе на даљину: Гугл 

учионица у одељењима 1‐1, 1‐2, 1‐3, 1‐6

март ‐ јун 

2020. 
реализатор  Гугл учионица  10

А
н
ђ
ел

и
ја
 Ј
ез
д
и
ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (ГОдине одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019.  присуство  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

Обука из области противпожарне 

заштите 
29.11.2019  присуство  списак од 29.11.2019  10

Угледни час у 2‐1 ‐ Биљана Вујин 6.12. 2019. присуство 876/8  3

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.2020.  3 

Угледни час из грађевинских 

материјала у 1‐6/Справљање, 
27.02.2020.  присуство  Списак 876/27   3 
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транспорт, уграђивање, нега и примена 

бетона. 

Прегледање пријемног испита из 

српског језика и књижевности 
18.06.2020  прегледач  решење бр. 238/6  8 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Развој дигиталних компетенцијау 

процесу наставе на даљину: Гугл 

учионица у одељењима2‐1, 3‐1  

март ‐ јун 

2020. 
реализатор  Гугл учионица  10

Координатор другог разреда  2019 / 2020 
организатор ‐

руковођење 
извештај  0 

М
ар

и
ја
 Н
и
ко

л
и
ћ
 

1. састанак са ОС‐Тема: Припрема за 

почетак шк.год., попуњавање 

документације, правила понашања. 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање. 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

4.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
05.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Угледни час у 3‐5  6.12.2019. присуство Извештај  3

Угледни час у 2‐1  9.12.2019. присуство Извештај  3

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (ГОдине одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019.  присуство  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

М
и
л
о
ш
 П
ет
р
о
ви

ћ
 

1. састанак са ОС‐Тема: Припрема за 

почетак шк.год., попуњавање 

документације, правила понашања. 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање. 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у  4.10.2019. присуство Списак 1052, од 04.10.2019. 3
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есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
05.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (Године одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019.  присуство  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 

Обука из области противпожарне 

заштите 
29.11.2019  присуство  списак од 29.11.2019  10

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.2020.  3 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април‐јули 

2020 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

М
ар

и
ја
н
а 

Го
д
ан

 

Угледни час у 1‐2  10.12.2019.  реализатор  Извештај бр. 876/12  10

Д
уш

ан
ка
 Н
ед

е
љ
ко

ви
ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

Трибина: "Друг није мета"  24.09.2019. Учешће Извештај бр. : 921/44 3

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

4.10.2019.  Присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

Републичка секција стручних 

сарадника: 1. " Процена личности раног 

узраста", Снежана Милутиновић 2. 

Насиље у школама ‐ резултати 

истраживања" др Мирослав Павловић 

3. " Улога тимова за заштиту у 

превенцији насиља и дискриминације" 

Миља Кривокућа 4. Упознавање са 

16.11.2019.  Учешће  Потврда  3 
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обавезама установе у вези са заштитом 

од насиља (чек листа) Наташа 

Стојановић, Невенка Крагуљац и 

Радмила Симијонович 

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (ГОдине одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019.  Присуство  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 

Републичка секција стручних 

сарадника:1. " Идентитет Неуспешног 

ученика" ‐др Николета Гутвајн и др 

Владимир Џиновић 2. О родно 

заснованом насиљу у средњим 

школама ‐ Тања Игњатовић  

26.11.2019.  Учешће  Потврда  3 

Обука: Безбедност и здравље на раду 5.11.2019. Учешће Списак од 5.11.2019. 10

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019. Учешће Списак од 29.11.2019. 10

Угледни час у 2‐1 ‐ Биљана Вујин 6.12. 2019. Присуство Извештај бр.876/8 3

Угледни час у 1‐2 ‐ Маријана Годан 10.12.2019. Присуство Извештај бр. 876/12 3

Вршњачко насиље у средњој школи: 

облици, корени, превенција и третман –

Жарко Требјешанин 

16.12.2019.  Учешће 
 

3 

Заштита ученика од насиља (програм), 

Правилник о ДК и Х раду, Оперативни 

планови заштите, Наташа Стојановић, 

Зорица Панић и Радмила Симијоновић 

23.12.2019.   Учешће  Извештај бр. : 921/44  3 

Републичка секција стручних 

сарадника: Социо‐емоционално учење, 

Александра Калезић Вигњевић и Весна 

Златоровић 

26.12.2019.  Учешће  Потврда  3 

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

Републичка секција стручних 

сарданика: 1. Представљање књиге: 

"Оснивање и делатност пеадгошког 

друштва", Александра Илић Рајковић " 

2. Учешће у иради предлога за нови 

правилник рада стручних сарадника 

4.3.2020.  Учешће  Потврда  3 

Вебинар: "Како се дружити у условима 

ограниченог кретања?", Јела Станојевић
25.5.2020.  Учешће  Потврда  3 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
25.5.2020.  Присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  Присуство  Списак 248 од 21.05.2020.  3 

Вебинар: "Како помоћи деци у 

организацији рада од куће?", Биљана 
22.6.2020.  Учешће  Потврда  3 
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Радосављевић 

Вебинар: "Како смирити дечји страх?", 

Татјана Радојчић Попин 
3.7.2020.  Учешће  Потврда  3 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Б
о
ја
н
а 
С
ан

д
и
ћ
 

Представљање теме семинара "Како 

постати успешан наставник и ученик" 
30.09.2019.  присуство  извештај бр. 876/3  3 

"Како се посветити сваком ученику у 

одељењу када их има 25" 
30.10.2019.  присуство  уверење  4 

Угледни час ‐ Милош Јанковић 01.11.2019. присуство извештај бр. 10‐186 3

"48 питања за развој критичког 

мишљења" 
28.11.2019.  присуство  уверење  3 

Обука из области против пожарне 

заштите 
29.11.2019.  присуство  Списак од 29.11.2019.  10

Угледни час ‐ Миливој Томић 04.12.2019. присуство извештај бр. 10/202 3

Мултидисциплинарни наставни алат ‐

жива лабораторија 
29.01.2020.  присуство  уверење  3 

Угледни час ‐ Бранкица Тодоровић 31.01.2020. присуство извештај бр. 4/28 3

Угледни час у IV‐1  04.03.2020. реализатор извештај бр.876/41 10

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
05.03.2020.  присуство  списак од 05.03.2020.  10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

О
л
и
ве

р
а 
К
ар

ан
о
ви

ћ
 

1. састанак са ОС‐Тема: Припрема за 

почетак шк.год., попуњавање 

документације, правила понашања. 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање. 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

4.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
05.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Угледни час у 1‐2  06.11.2019.  присуство 
Извештај 876/4 од 

06.11.2019. 
3 

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (ГОдине одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

18.11.2019.  присуство  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 



Грађевинска школа, Београд 

Извештај о реализацији годишњег Плана рада Грађевинске школе за школску 2019/20 годину| 80 

ученика ГШ 

5. састанак са ОС   21.01.2020. присуство Списак од 21.01.2020. 3

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.202.  3 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април‐јули 

2020 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Б
о
ја
н
а 
Ђ
о
р
ђ
ев
и
ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
05.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

3. седница НВ, Тема: Нивои насиља 15.11.2019. присуство Записник   3

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019. присуство Списак од 29.11.2019. 10

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (ГОдине одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019.  присуство  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 

Узајамна посета часу  27.12.2019. 
Реализатор 

часа 
Извештај бр. 876/10  3 

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

Посета часу (код наставнице Катарине 

Божинивић) 
23.01.2020. 

Присуство на 

часу 
Извештај бр. 876/26  3 

Угледни час у 1/1, Еxcel‐референце 

ћелије 
9.3.2020.  присуство  Списак дел.бр. 876/29  3 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 19.06.2020.  3 

Прегледање пробног завршног испита 

из математике 
04.06.2020.  прегледач  Решење директора бр. 196 8 

Прегледање завршног испита из  19.06.2020. прегледач Решење директора бр.  8
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математике  238/1 

Развој дигиталних компетенцијау 

процесу наставе на даљину: Гугл 

учионица у одељењима 1‐3, 3‐1, 3‐2  

март ‐ јун 

2020. 

реализатор, 

огранизатор 
Гугл учионица  10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 
март 2020.  присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Је
л
ен

а 
Б
еш

и
ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
05.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019. присуство Списак од 29.11.2019. 10

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (ГОдине одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019.  присуство  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 

Узајамна посета часу (код наставнице 

Бојане Ђорђевић) 
27.12.2019.  присуство  Извештај бр. 876/10  3 

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.202.  3 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април‐јули 

2020 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

М
и
л
ет
а 
П
ет
р
о
ви

ћ
 

угледни час 

24.09.2019.

присуство 

4/14  3

01.11.2019 10/186  3

17.01.2020 4/22  3

04.03.2020 876/41  3

31.01.2020 4/27  3

28.02.2020 
реализација‐

вођење 
4/45  10
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Обука: противпрожарна заштита 29.11.2019 присуство списак 29.11.2019 10

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
15.11.2019  присуство  списак 05.11.2019  10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април‐јули 

2020 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

М
и
л
о
ш
 Ј
ан

ко
ви

ћ
 

угледни час 

01.11.2019 
реализација‐

вођење 
10/186  10

17.01.2020 присуство 4/22  3

28.02.2020 присуство 4/45  3

Обука: противпрожарна заштита 29.11.2019 присуство списак 29.11.2019 10

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
15.11.2019  присуство  списак 05.11.2019  10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април‐јули 

2020 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

С
р
ет
ен

 Л
ук
и
ћ
 

Угледни час 

04.12.2019. присуство 10/202  3

10.12.2019. присуство 10/204  3

15.01.2020. 
реализација‐

вођење   
10

Обука: Против пожарна заштита 29.11.2019. присуство Списак од 29.11.2019. 10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

Обука за 

коришћење 

платформе 

Microsoft 

Teams 

Обука за 

коришћење 

платформе 

Microsoft 

Teams 

Обука за коришћење 

платформе Microsoft Teams
10

Обука: Безбедност и здравље на раду 05.3.2020. присуство Списак од 05.3.2020. 10

Д
ан

и
је
л
а.
Гр
б
и
ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019  присусутво  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
05.11.2019  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019 присуство Списак од 29.11.2019. 10

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (ГОдине одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

18.11.2019  присусуво  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 
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рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.202.  3 

Развој дигиталних компетенцијау 

процесу наставе на даљину: Гугл 

учионица у одељењима1‐1,1‐2, 1‐3,1‐6, 

3‐3, 3‐1  

март ‐ јун 

2020. 

реализатор, 

огранизатор 
Гугл учионица  10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

Обука за 

коришћење 

платформе 

Microsoft 

Teams 

Обука за 

коришћење 

платформе 

Microsoft 

Teams 

Обука за коришћење 

платформе Microsoft Teams
10

Љ
и
љ
ан

а 
Р
ак
и
ћ
 

Угледни час у 1‐2  06.11.2019.  присуство 
Извештај 876/4 од 

06.11.2019. 
3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
05.11.2019  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019 присуство Списак од 29.11.2019. 10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Н
ев
ен

а 
М
ар

и
н
ко

ви
ћ
 

Угледни час у 1‐2  06.11.2019.  присуство 
Извештај 876/4 од 

06.11.2019. 
3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
05.11.2019  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019 присуство Списак од 29.11.2019. 10

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

7.састанак са ОС припрема за упис  19.06.2020.  присуство 
Списак од 248 од 

21.05.2020. 
3 

6.састанак са ОС Тема: припрема за крај 

школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак од 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

Угледени час из грађевинских 

материјала у 1‐6 
27.02.2020.  присуство  Списак 876/27  3 

Обука за коришћење платформе‐

Microsft teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

списак присутних НВ за 

време одражавања 

седница на даљину 

10

5.састанак са ОС  21.01.2020. присуство Списак од 21.01.2020. 3
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4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (ГОдине одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019  присусуво  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 
А
л
ек
са
н
д
ар

 И
ва
н
о
ви

ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (ГОдине одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019.  присуство  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 

Угледни час  
10.12.2019. присуство извештај бр. 876/9 3

15.1.2020. присуство извештај бр. 4/9  3

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019 присуство Списак од 29.11.2019. 10

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.202.  3 

Координатор за есДневник  ШК. 2019/20 координатор Pлан рада школе за 19/20 20

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 
март 2020.  присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

П
ет
ар

 

Р
ак
ас
 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Саветовање „Актуелност у пословању 

установе образовања и васпитања“ 

Компанија 

,,Параграф" ‐ 
Присуство  списак  3 
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09.30‐14.00 

часова дана 

19.11.2019.  

РАДИОНИЦА „ПРАКТИЧНА НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД ‐ ПЛАНИРАЊЕ И 

РЕАЛИЗАЦИЈА“ 

Београд, 21‐22.12.2019. године 

ПРВИ ДАН, 

21.12.2019. 

10.30‐17.00; 

ДРУГИ ДАН, 

22.12.2019. 

08.30‐15.00 

часова 

Присуство  списак  3 

Обука: Противпожарна заштита  29.11.2019  присуство  Списак од 29.11.2019.  10

Академија Филиповић доо Јагодина, 

Обука: Мултимедијални садржаји у 

функцији образовања 

29.04.‐

06.05.2020. 

године 

учешће  потврда  3 

Наставни блог Монтер суве градње   2019‐2020 
администратир

ање 

www.montersuvegradnje.blo

gspot.com 

20

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Припремање ученика за међународно 

такмичење Knauf Junior Trophy 

фебруар ‐

март 2020 

ментор ‐

вођење 
сагласност директора  0 

Изјава за ТV Brainz емисију Грађевинској 

школи и монтерима суве градње 
23.06.2020  учествовање  емисија  3 

Н
еб

о
јш
а 
Ц
р
н
о
м
ар

ко
ви

ћ
  Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Угледни час  16.01.2020. присуство списак 4/14 од 16.01.2020. 3

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019 присуство Списак од 29.11.2019. 10

угледни час  28.02.2020 присуство 4/45  3

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

М
ај
а 
Гл
ав
аш

 ‐
 Т
р
б
и
ћ
 

Огледни часови технологије рада 

керамичари 3‐6 

септембар 

2019. 

22.10.2019. 

реализација 
извештај 876/15 30.1.2020. 

изв.491 од 31.1.2020. 
10

Огледни часови 

18‐20.9.2019. 

3‐3 12‐

17.9.2019. 4‐1

реализација 
извештај 876/16 30.1.2020. 

изв.491 од 31.1.2020. 
10

Огледни уводни часови техничког 

цртања сачитањем планова у 1‐3, 1‐4, 1‐

6 и нацртне геометрије у 1‐1 и 1‐2 

/двочас/ 

2‐6.09.2019.  реализација 
извештај 876/17 30.1.2020. 

изв 491 од 31.1.2020. 
20

Огледни час технологије рада 

керамичари 3‐6 Нова линија керамике 
25.10.2019.  реализација 

извештај 876/18 30.1.2020. 

изв 491 од 31.1.2020. 
10

Огледни часови нацртне геометрија 

МОЈА ТАЧКА 
28.10.2019.  реализација 

извештај 876/19 30.1.2020. 

изв 491 од 31.1.2020. 
10

Новогодишња слагалица и честитка 

2020. 

26, 

27.12.2019. 
реализација 

извештај 876/20 30.1.2020. 

изв 491 од 31.1.2020. 
10
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НИЈЕ ТЕШКО БИТИ ФИН, бонтон за 

кабинет 41 мини радионице појачаног 

васпитног рада 

16.01‐

10.03.2020.  
реализација 

извештај 876/21 30.1.2020. 

изв. 491 од 31.1.2020. 
10

Божићна изложба најлепших цртежа  8‐31.01.2020. реализација 
извештај 876/22 30.1.2020. 

изв. 491 од 31.1.2020. 
10

Грађевинска, МОЈА школа ФБ страница 

https://www.facebook.com/%D0%93%D1

%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%

D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B

0‐MOJA‐

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%

B0‐1465596837086716/ 

септ.2019‐

јун.2020. 
администратор

извештај 876/24 30.1.2020. 

изв 491 од 31.1.2020. 
20

Пројекат МОЈА Г школа 
септ.2019‐

јун.2020. 
реализација 

извештај 876/25 30.1.2020. 

изв. 491 од 31.1.2020. 
10

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
05.03.2020.  присуство  списак школски 5.3.2020.  10

Вебинар Artlantis 2020 live  19.02.2020.  присуство  потврда организатора  3 

Естетско ‐ морално уређење кабинета 

40 и 41 
03.03.2020.  реализација  Извештај 876/50 ФБ  10

Огледни час технологије рада 

керамичари 3‐6 анализа тематских 

филмова 

25.02.2020.  реализација  Извештај 876/42  10

Огледни час технологије рада 

керамичари 3‐6 квизирање 
28.02.2020.  реализација  Извештај 876/43  10

Огледни часови организације грађења 
03.03.2020. и 

04.03.2020. 
реализација  Извештај 876/44  10

Хуманитарно‐еколошка акција "Чепом 

до осмеха" 

септ.2019 ‐

јун 2020. 
координатор  извештај 876/51 ФБ  10

Обука за коришћење платформе‐

Microsft teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

списак присутних НВ за 

време одражавања 

седница на даљину 

10

Вебинар "Српски Индијана Џонс ‐

Радослав Грујић", Божидарац 
03.06.2020.  присуство  потврда  3 

Предавање "Студеница и други 

примери", Коларац 
19.феб 2020. присуство 

белешке, фото‐

документација 
3 

М
и
л
ан

 Ђ
ур
аш

и
н
о
ви

ћ
 

Угледни час у 2/1  09.12.2019  Присуство  Извештај  3 

Обука: Противпожарна заштита  29.11.2019  присуство  Списак од 29.11.2019.  10

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
05.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 
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занемаривање и злостављање

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (ГОдине одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019.  присуство  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 

5. састанак са ОС   21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.202.  3 

В
ес
н
а 
Ц
р
н
о
б
р
њ
а 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (ГОдине одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019.  присуство  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019 присуство Списак од 29.11.2019. 10

facebook страница, Грађевинска школа, 

Београд 
03.01.2013.  администратор

https://www.facebook.com/

%D0%93%D1%80%D0%B0%D
20
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1%92%D0%B5%D0%B2%D0%

B8%D0%BD%D1%81%D0%BA

%D0%B0‐

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D

0%BB%D0%B0‐

%D0%91%D0%B5%D0%BE%D

0%B3%D1%80%D0%B0%D0%

B4‐186456511457229/ 

Угледни час у 1/1, Еxcel‐референце 

ћелије 
9.3.2020.  присуство  Списак дел.бр. 876/29  3 

6.састанак ОС: Припрема за крај  21.05.2020.  присуство 
Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

5. састанак са ОС  21.01.2020. присуство Списак од 21.01.2020. 3

7.састанак ОС; Припрема за упис 19.06.2020. Присуство Списак   3

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 
март 2020.  присуство  Списак НВ  10

В
ес
н
а 
Ђ
ур

аш
и
н
о
ви

ћ
 

Противпожарна заштита  29.11.2019 присуство списак 5.11.2019 10

Вршњачко насиље у средњој 

школи,облици,корени,превенција и 

третман.Жарко Требјешанин 

16.12.2019  присуство  Извештај  3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
О5.11.2019  присуство  списак  10

Угледни час,предмета биологија 

"Основи генетике 
10.12.2019.  присуство  потврда  3 

Обука за коришћење МБС 

базе.Библиотека града Београда 
21.02.2020.  присуство  Списак присутних  10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐јул 

2020.  присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину  10

С
ањ

а 
Ц
ве
тк
о
ви

ћ
 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
05.11.2019.  присуство  списак од 05.11.2019.  10

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019. присуство списак од 29.11.2019. 10

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (ГОдине одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019.  присуство  списак 1203 од 18.11.2019.  3 

С
ун

чи
ц
а 
К
уш

и
ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 
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3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (Године одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019.  присуство  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Обука: противпожарна заштита 29.11.2019. присуство Списак од 29.11.2019. 10

5. састанак са ОС   21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.202.  3 

Љ
и
љ
ан

а 
Д
ес
п
о
то
ви

ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (Године одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

18.11.2019.  присуство  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 

5. састанак са ОС   21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.202.  3 

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019. присуство списак од 29.11.2019. 10

Обука за коришћење платформе Microsoft 

Times  
март 2020  присуство 

списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 
10
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на даљину 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Н
ев
ен

а 
Б
о
ш
ко

ви
ћ
 

Изложба најбољих ученичких радова ‐

графичке вежбе ‐ 1‐1,1‐2,1‐3,2‐1,2‐2 

Изложба најбоље урађених макета 

скелетни конструктивни систем и 

масивни конструктивни сиситем ‐ 

Најбоља макета Вељко Урошевић 1‐3 

9.01.2020. ‐ 

30.01.2020. 
ауторство  Списак од 21.01.2020.  10

Огледни час Грађевинске конструкције 

1‐3 

часу присуствовала арх. Невена М. и 

дипл. псих. Нада Ч.  

21.11.2020. ‐ 

4 час 
реализатор 

Евиденција у ес ‐ дневнику 

Извештај 876/33 
10

Огледни час Грађевинске конструкције 

1‐3  

часу присуствовала Бојана Ђ. са 

ученицима  

Тијаном Ц. и Милош П. ученици 3‐2 

21.11.2020. ‐ 

5 час 
реализатор 

Евиденција у ес ‐ дневнику 

Извештај 876/34 
10

Youtube припрема графичких вежби 

грађевинске конструкције друга година

20.03.2020. ‐

10.06.2020. 
реализатор  настава на даљину  10

Прилагођавање наставног програма 

мери ученика ‐ предмет грађевинске 

конструкције прва година 

сажимање 

наставног 

плана и 

програма по 

мери ученика

реализатор и 

аутор 
Извештај 876/36  0 

Нови наставни план и програм за 

предмет савремени грађевински 

материјали ‐ разређен ‐ годишњи ‐ 

разрађен месечни план 

1.09.2019‐

1.06.2020. 

реализатор и 

аутор 
Извештај 876/37  0 

Угледни час: Израда АБ просте греде

Предмет читање пројеката 

корелација математика ‐ грађевинске 

конструкције ‐  

читање пројеката 

(часу присуствовала Татјана 

Константинидис) 

заведено у зеленој свесци 876/34 

21.01.2020. 
реализатор 

коаутор  

Извештај 4124 

(876/38) 
10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐јул 

2020. 
присуство 

списак присутних НВ за 

време одражавања 

седница на даљину 

10

Обука из области противпожарне 

заштите 
5.3.2020  присуство  списак од 5.3.2020  10

Део извештаја међупредметне 

компетенције грађевинске конструкције 

‐ Бетон ‐ Статика ‐ математика 

учесници тима руководилац Татјана 

Константинидис ‐ математика 

Бињана Милосављевић ‐ Бетон  

24.06.2020.  сарадник  Извештај 876/40  0 
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Оливера Карановић ‐ статика

Невена Бошковић ‐ грађевинске 

конструкције 

Курс енглеског А12 
е ‐ школа 

Лане 

онлајн 

семинар 
Извештај 876/35  0 

Б
р
ан

ки
ц
а 
То

д
о
р
о
ви

ћ
 

48 питања за развој критичког 

мишљења 
28.11.2019.  присуство  уверење од 04.12.2019.  3 

Угледни час у 2/2  31.01.2020. реализатор 4/28  10

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019. присуство списак од 29.11.2019.год. 10

Угледни час код Милоша Јанковића 01.11.2019. присуство 10/186  3

Угледни час технологија рада са 

практичном наставом у IV‐1, код Бојане 

Сандић 

04.03.2020.  присуство  876/41  3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
05.11.2019.  присуство  од 5.11.2019.  10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Б
И
Љ
А
Н
А
 В
У
ЈИ
Н
 

1.састанак са ОС : Припрема за почетак 

шк.год.,документација,правила,Правил

ник о протоколу у одговору на насиље 

(ГР.шк) 

30.08.2019.  присуство  списак 830 од 30.08.2019.  3 

Ефектним лидерством ка успешној 

организацији 
14.09.2019.  присуство 

потврда ( = сертификат у 

портфолију) 
3 

Посета: Меморијални музеј Јован 

Цвијић ‐ 1/2 и 2/5 ‐ ЕТШ,,Н.Тесла'' 
19.09.2019.  руковођење  извештај оверен печатом  4 

Како постати успешан наставник и 

ученик 
26.09.2019.  присуство  потврда   4 

Посета : Меморијални музеј Јован 

Цвијић ‐ 1/1 и 2/3 ‐ ЕТШ,,Н.Тесла'' 
03.10.2019.  руковођење  извештај оверен   4 

3.састанак са ОС : Подаци у есД ‐

усклађивање ; Писање захтева за 

покретање вдп (ГР.шк)  

04.10.2019.  присуство  списак 1052 од 04.10.2019.  3 

Представљање теме семинара од 

26.09.'19. (извештај о стручном 

усавршавању) (ГР.шк) 

30.09.2019.  излагање  извештај 876/3  10

Угледни час у 2/5 ЕТШ,,Н.Тесла'': 

Савремене др.‐полит.променена 

Балкану'' 

15.10.2019.  реализатор  припрема оверена печатом 8 

Како се посветити сваком ученику у 

одељењу кад их има 25 
30.10.2019.  присуство  потврда  3 

Час у Музеју минерала и стена ‐ Благо 

Србије (2/3 ЕТШ,,Н.Тесла'') 
31.10.2019.  реализатор  извештај оверен  4 

Обука из области: БЕЗБЕДНОСТ и 

ЗДРАВЉЕ НА РАДУ (ГР.шк.) 
5.11.2019.  присуство  извештај 876/6  10

4.састанак са ОС : Предавање МУП; 

Аутентификатор; Дописи ЦСР; Појачан 
18.11.2019.  присуство  списак 1203 од 18.11.2019.  3 
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вдп рад; Павилник о безбедности и 

заштити ученика (ГР.шк) 

Обука из области: ПРОТИВПОЖАРНА 

ЗАШТИТА (ГР.шк.) 
29.11.2019.  присуство  извештај 876/7  10

Угледни час у 1/5, 2/1 и 2/3 у ГРАЂ.шк : 

''Регионалне особености брачности и 

разводивости становништва'' 

9.12.2019.  реализатор  извештај 876/8  10

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020.  присуство  списак од 21.01.2020.  3 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020. 

оn line 

присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020. 

оn line 

присуство 
Списак 248 од 21.05.202.  3 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Го
р
ан

 У
чу
р
 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 

05.11.2019.go

d. 
присуство  списак  10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐јул 

2020.  присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину  10

РАДИОНИЦА „ПРАКТИЧНА НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД ‐ ПЛАНИРАЊЕ И 

РЕАЛИЗАЦИЈА“ 

Београд, 21‐22.12.2019. године 

ПРВИ ДАН, 

21.12.2019. 

10.30‐17.00; 

ДРУГИ ДАН, 

22.12.2019. 

08.30‐15.00 

часова 

присуство  списак од 29.11.2019.год.  6 

Обука: Противпожарна заштита  29.11.2019.го

д. 

присуство  потврда  10

Вебинар: Дигитални часови‐бесплатни 

алати и платформе 

14.04.2020.go

d. 
присуство  потврда  1 

Вебинар: Како владати собом у 

стресним ситацијама 

15.04.2020.го

д. 
присуство  потврда  1 

Координатор школе за унос података у 

електронску базу МПНТР "Доситеј" 
целе године  реализатор 

овлашћење бр.1462 од 

08.12.2017.год. 
20

Кординатор Е уписа  целе године  реализатор 
Квалификовани 

електронски сертификат 
20

Вебинар: Савладајте вештине израде 

динамичких презентација и задатака уз 

Prezi и Learning Apps 

28.04.2020.го

д. 
присуство  потврда  1 

Вебинар: Поставите границе асертивно‐

наступајте самопоуздано уз уважавање 

других 

29.04.2020.го

д. 
присуство  потврда  1 

Вебинар: Примена алата Google 

Classroom у реализацији часова и 

тестирању ученика 

05.05.2020.го

д. 
присуство  потврда  1 
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Вебинар: Примена алата Google Forms, 

Kahoot!, Quizizz у реализацији часова и 

тестирању ученика 

12.05.2020.го

д. 
присуство  потврда  1 

Вебинар: Похвалите и критикујте 

конструктивно 

13.05.2020.го

д. 
присуство  потврда  1 

Је
л
ен

а 
И
ве
ти
ћ
 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду  05.03.2020. 
присуство  списак 05.03.2020. год.  10

Обука: Противпожарна заштита 
29.11.2019.го

д. 
присуство  списак од 29.11.2019.год.  10

Угледни час, Технологија рада са 

практичном наставом, Миливој Томић 
03.02.2020.  присуство  4/27 од 03.02.2020.  3 

Угледни час технологија рада са 

практичном наставом у IV‐1, код Бојане 

Сандић 

04.03.2020.  присуство  876/41  3 

Угледни час Испитивање бетона у IV‐1, 

Биљана Милосављевић 

16.09.2019. 

год 
присуство  876/1  3 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

списак присутних НВ за 

време одражавања 

седница на даљину 

10

Је
л
ен

а 
М
ак
си
м
о
ви

ћ
 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду  05.03.2020. 
присуство  списак 05.03.2020. год.  10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐јул 

2020. 
присуство 

списак присутних НВ за 

време одражавања 

седница на даљину 

10

Прегледање завршног испита из 

математике 
19. јун 2020.  прегледач  Решење број 238/2  8 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.5.2020.  присуство 

Списак од 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.6.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.2020.  3 

Прегледање пробног завршног испита 

из математике 
4. јун 2020.  прегледач  Решење број 197  8 

Развох дигиталних компетенција у 

процесу наставе на даљину: Гугл 

учионица у одељењима 1‐2,2‐1,2‐2,2‐3 

март‐јун 2020
организатор ‐ 

реализатор 
Гугл учионица  10

Д
р
аг
ан

 М
ат
и
ћ
 

Основно оспособљавање из пружања 

прве помоћи за запослене  

14.11.2019. 

год. 
присуство  185000898/19  10

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 

05.11.2019. 

год. 
присуство  списак 05.11.2019. год.  10

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019. присуство списак 29.11.2018 10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐јул 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10
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М
и
л
ад
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н
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ћ
 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 

05.11.2019. 

год. 
присуство  списак 05.11.2019. год.  10

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019. присуство списак 29.11.2018 10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐јул 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за

време одржавања седница 

на даљину 

10

К
о
н
ст
ан

ти
н
и
д
и
с 
Та
тј
ан

а 

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019. присуство списак 05.03.2020. 10

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
21.01.2020.  присуство  списак  10

Угледни час : EXEL ‐Референце ћелије 09.03.2020. реализатор извештај 876/29  10

Угледни час: Невена Бошковић, IV‐1, 

Израда армирано бетонске просте 

греде 

13.12.2020.  присуство  извештај 876/31  3 

Узајамна посета часу: Ђенадић Милана, 

технологија рада, у 1‐3 
24.09.2019.  присуство  извештај 876/30  3 

Узајамна посета часу: Божиновић 

Катарине, математика, у 3‐4 
12.12.2019.  присуство  извештај 876/32  3 

Узајамна посета часу: Сандић Бојане, 

технологија рада, у 3‐3 
30.09.2019. 

учесник у 

дискусији 
извештај 876/3  3 

Представљање теме семинара "Како 

постати успешан наставник и ученик" 
26.02.2020.  вођење часа  извештај 876/28  3 

Посета наставника географије Вујин 

Биљане 
29.11.2019.  присуство  списак 29.11.2019.  3 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐јул 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

М
и
л
ан

 М
л
ад

ен
о
ви

ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019 присуство списак од 29.11.2019 10

4. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Предавање 

МУП‐а (Године одрастања), 2. 

Аутентификатор за есДневник, 3. 

Дописи ЦСР, 4. ВДП ‐ појачан васпитни 

рад, 5. Правилник о мерама, начину и 

21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 
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поступку заштите и безбедности 

ученика ГШ 

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.5.2020.  присуство 

Списак од 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

Блог "Одржавање објеката" 
током целе 

године 
администратор

https://odrzavanjeobjekata.w

ordpress.com/  

20

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.6.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.2020.  3 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐јул 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

М
и
л
ан

 Ђ
ен

ад
и
ћ
 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐јул 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Угледни час   24.12.2019 присуство 4/22  3

Угледни час  24.09.2019 
Реализација 

вођење  
4/14  10

Презентација компаније "ЦРХ"  17.01.2020  присуство 
извештај бр.876/14 и 

gradjevinska.edu.rs 
3 

Обука противпожарна заштита  29.11.2019 присуство списак 29.11.2019 10

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
05.03.2019  присуство  списак 05.03.2019. год.  10

Угледни час  28.02.2020 присуство 4/45  3

Угледни час   22.01.2020 присуство 4/24  3

Гр
уј
о
 Г
аш

ев
и
ћ
 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐јул 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Обука противпожарна заштита  
29.11.2019.го

д. 
присуство  списак од 29.11.2019.год.  10 

Учешће у изради плана и програма

наставе и учења и пратећих 

нормативних аката за образовни 

профил " руковалац грађевинском 

механизацијом" за Дуално образовање

ЗУОВ решење 

бр. 

902.1/2019 

од 24.04‐ 

27.05. 2019 

Учешће  1035‐1/2019 27.05 2019  20

Обука из области Безбедност и заштита 

на раду 
05.03.2020  присуство  списак од 05.03.2020.год.  10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐јул 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Угледни час ‐ Далибор Јевтић  
04.12.2019. 

год 
присуство 

извештај 10/202 од 

10.12.2019.год 
3 
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Угледни час 
04.12.2019. 

год 
присуство 

извештај 10/202 од 

10.12.2019.год 
3 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐јул 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 

05.11.2019 

год. 
присуство  спписак од 05.11.2019. год  10

Обука: Противпожарна заштита 
29.11.2019 

год. 
присуство  списак од 29.11.2019. год  10

M
и
л
о
је
 С
и
м
ан

и
ћ
 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 

05.11.2019. 

год. 
присуство  списак 05.11.2019. год.  10

Обука: Противпожарна заштита 
29.11.2019.го

д. 
присуство  списак од 29.11.2019. год  10

Презентација компаније "ЦРХ"  17.01.2020  присуство 
извештај бр.876/14 и 

gradjevinska.edu.rs 
3 

Угледни час  28.02.2020 присуство 4/46  3

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 

реализатор, 

огранизатор 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Обука: Рад у програму Адоб акробат 

ридер про (Adobe Acrobat Reader pro ) ‐ 

попуњавање и штампање ученичких 

докумената: уверења, дипломе и 

матичне књиге 

јун 2020. 
реализатор, 

огранизатор   
20

Пројекат МПНТР ‐ Развој ИКТ 

инфраструктуре у образовним 

установама 

током године координатор 
Подаци у бази МПНТР 

Доситеј 
20

Та
њ
а 
М
о
м
чи

л
о
ви

ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 

05.11.2019. 

год. 
присуство  списак 05.11.2019. год.  10

4.састанак са ОС : Предавање МУП; 

Аутентификатор; Дописи ЦСР; Појачан 

вдп рад; Павилник о безбедности и 

заштити ученика (ГР.шк) 

18.11.2019.  присуство  списак 1203 од 18.11.2019.  3 

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за  21.01.2020. присуство Списак од 21.01.2020. 3
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полугодиште 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.202.  3 

Обука: Противпожарна заштита 29.11.2019. присуство Списак  10

Прегледање пробног завршног испита 

из математике 
04.06.2020.  прегледач  Решење директора  8 

Прегледање завршног испита из 

математике 
19.06.2020.  прегледач  Решење директора  8 

Развој дигиталних компетенцијау 

процесу наставе на даљину: Зум 

апликација (Zoom) у одељењу 4‐2 

март ‐ јул 

2020. 

реализатор, 

огранизатор 
Зум учионица  10

Обука за коришћење платформе 

Мајкрософт Тимс (Microsoft Teams) 

март ‐ јул 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Обука: Рад у програму Адоб акробат 

ридер про (Adobe Acrobat Reader pro ) ‐ 

попуњавање и штампање ученичких 

докумената: уверења, дипломе и 

матичне књиге 

11.6.2020.  реализатор 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=6&v=U5

wzsyzLcFQ&feature=emb_log

o 

20

ТВ АС, Шабац, представљање школе 01.06.2020. учешће Списак 830, од 30.08.2019. 3

Је
л
ен

а 
С
ав
о
ви

ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп?  04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 

05.11.2019. 

год. 
присуство  списак 05.11.2019. год.  10

Обука: Противпожарна заштита 
29.11.2019.го

д. 
присуство  списак од 29.11.2019.год.  3 

4.састанак са ОС : Предавање МУП; 

Аутентификатор; Дописи ЦСР; Појачан 

вдп рад; Павилник о безбедности и 

заштити ученика (ГР.шк) 

18.11.2019.  присуство  списак 1203 од 18.11.2019.  3 

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.202.  3 

Обука за коришћење платформе  април ‐ јули  присуство Списак присутних на НВ за  10
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Microsoft Teams  2020. време одржавања седница 

на даљину 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.202.  3 

М
и
р
о
сл
ав
 К
о
ст
и
ћ
  Обука: противпрожарна заштита 29.11.2019. присуство списак од 29.11.2019.год. 10

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 

05.03.2020. 

год. 
присуство  Списак 05.03.2020. год.  10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април‐јули 

2020 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

С
ањ

а 

П
ав
л
о
ви

ћ
 

Обука‐ безбедност и здравље на раду 5.11.2019. присуство 10

Угледни час у 1‐4 ; Загађивање ваздуха 29.11.2019. извођење 10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април ‐ јули 

2020.  присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Зд
р
ав
ко

 

Н
ед

и
ћ
 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду  

05.11.2019. 

год. 
присуство  списак 05.11.2019. год.  10

Обука за платформу Microsoft Teams 
април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

М
и
л
ен

а 
К
р
ст
и
ћ
  Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

.април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Обука из области противпожарне 

заштите 

29.11.2019.го

д 
присуство 

списак присутних од 

29.11.2019. 
10

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 

05.11.2019.го

д 
присуство 

списак присутних од 

5.11.2019. 
10

Н
ад

а 
Ч
ут
ур
и
л
о
 

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април‐јул 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.01.2020.  присуство  Списак од 21.01.2020.  3 

6.састанак са Ос‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7 састанак ОС ‐ Тема : припрема за упис 19.06.2020. присуство Списак 248 од 21.05.202. 3

угледни час 2‐1 Биљана Вујин 16.12.2019 присуство потврда  3

Вршњачко насиље у средњој 

школи,облици,корени,превенција и 
24.9.2019  присуство  списак присутник, извештај 3 



Грађевинска школа, Београд 

Извештај о реализацији годишњег Плана рада Грађевинске школе за школску 2019/20 годину| 99 

третман.Жарко Требјешанин

Учешће у трибини друг није мета 23.12.2019 присуство списак, извештај 3

Заштита ученика од насиља (програм), 

Правилник о ДК и Х раду, Оперативни 

планови заштите, Наташа Стојановић, 

Зорица Панић и Радмила Симијоновић 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

уСписак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљин 

3 

обука ‐ безбедност и заштита на раду 29.11.2019 присуство Списак од 29.11.2019. 10

Обука из области противпожарне 

заштите 
5.3.2020  присуство  списак од 5.3.2020  10

Д
ан

ка
 

Н
еш

о
ви

ћ
  обука ‐ безбедност и заштита на раду 29.11.2019 присуство Списак од 29.11.2019. 10

Обука из области противпожарне 

заштите 

05.11.2019. 

год. 
присуство 

списак присутних од 

5.11.2019. 
10

С
то
ја
н
о
вс
ки

 Љ
уб

о
м
и
р
 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
29. 11. 2019.  присуство 

списак присутних од 29. 11. 

2019. 
10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април‐јул 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Обука из области противпожарне 

заштите 
27.02.2020.  присуство  Списак 876/27   3 

Угледни час из Грађевинских 

материјала у 1‐6/Справљање, 

транспорт, уграђивање, нега и примена 

бетона.Тијана Петровић 

16.09.2019  присуство 
извештај 876/1 од 

16.09.2019. 
3 

Угледни час из Испитивања бетона у IV‐

1 , Биљана Милосављевић 
21.01.2020.  реализатор  извештај бр. 921/50  10

Б
уд

и
м
и
р
 Р
о
н
д
о
ви

ћ
 

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 

05.11.2019. 

год. 
присуство 

списак присутних од 

5.11.2019. 
3 

Обука из области противпожарне 

заштите 
29. 11. 2019.  присуство 

списак присутних од 29. 11. 

2019. 
10

Обука за коришћење платформе 

Microsoft Teams 

април‐јул 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

крај школске године 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.202.  3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

упис 
19.06.2020.  присуство  Списак 248 од 21.05.202.  3 

К
ат
ар

и
н
а 
Б
о
ж
и
н
о
ви

ћ
 

1. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за 

почетак шк. год, попуњавање 

документације, правила понашања, 

Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

занемаривање и злостављање 

30.08.2019.  присуство  Списак 830, од 30.08.2019.  3 

2. састанак са ОС ‐ Тема: Завршни 

испити од школске 2019/20. године и 

матурски испити од 2020/21. године 

12.09.2019.  присуство  Списак 933, од 12.09.2019.  3 

Узајамна посета часу: Божиновић  04.10.2019. присуство Списак 1052, од 04.10.2019. 3
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Катарине, математика, у 3‐4

3. састанак са ОС ‐ Тема: 1.Подаци у 

есДневнику ‐ усклађивање, 2.Шта је 

потребно написати у захтеву за 

покретање вдп? 

04.10.2019.  присуство  Списак 1052, од 04.10.2019. 3 
 

4.састанак са ОС : Предавање МУП; 

Аутентификатор; Дописи ЦСР; Појачан вдп 

рад; Павилник о безбедности и заштити 

ученика (ГР.шк) 

18.11.2019.  присуство  Списак 1203 од 18.11.2019. 3 

Обука: Противпожарна заштита  21.01.2020. присуство Списак од 21.01.2020. 10

5. састанак са ОС ‐ Тема: 1. Припрема за 

полугодиште 
21.5.2020  присуство  списак од 21.5.2020  3 

Обука из области: Безбедност и здравље на 

раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

6. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за крај 

школске године 
21.05.2020.  присуство 

Списак 184/24‐1 од 

21.05.2020. 
3 

7. састанак са ОС ‐ Тема: Припрема за упис  19.06.2020. присуство Списак 248 од 21.05.202. 3

Прегледање завршног испита из математике 19.6.2020. прегледач Решење директора 8

М
ар

ко
 

С
та
н
и
са
вљ

ев
и
ћ
 

Обука за коришћење платформе 

Мајкрософт Тимс (Microsoft Teams) 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ за 

време одржавања седница 

на даљину 

10

Д
р
аг
о
м
и
р
 Ј
ан

ко
ви

ћ
 

Обука за коришћење платформе 

Mikrosoft Teams 

април ‐ јули 

2020. 
присуство 

Списак присутних на НВ и 

ОВ за време одржавања 

седница на даљину 

10

Обука из области: Безбедност и 

здравље на раду 
5.11.2019.  присуство  Списак од 5.11.2019.  10

Обука из области противпожарне 

заштите 
29.11.2019.  присуство  Списак од 29.11.2019.  10

Го
р
ан

 М
и
ја
и
л
о
ви

ћ
 

Обука из области противпожарне 

заштите 
29.11.2019.  присуство  Списак од 29.11.2019.  10

Обука из области безбедност и заштита 

здравља на раду 
05.11.2019.  присуство  Списак од 05.11.2019  10

Угледни час предмета технологија рада 

са практичном наставом у одеељењу II‐

6 

24.12.2019.  реализатор  Бр.4/22 17.01.2020  10

Угледни час армирачи II‐6 одржао‐

Мирослав Костић 
21.01.2020  присуство  Бр.4/24 21.01.2020  3 

Угледни час оператер основих 

грађевинских радова I‐3 Одржао‐

Јанковић Милош 

01.11.2019.  присуство  Бр.10/186 01.11.2019.  3 

Угледни час извођач инсталатерских и 

завршних грађевинских радова II‐2 

одржала‐Бранкица Тодоровић 

31.01.2020.  присуство  Бр.4/28 03.02.2020.  3 

Угледни час извођач инсталатерских и 

завршних грађевинских радова IV‐1 

одржала‐Бојана Сандић 

04.03.2020.  присуство  Бр.876/41 04.03.2020  3 

Угледни час керамичари пракса I‐4  31.01.2020. присуство Бр.4/27 03.02.2020 3
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одржао‐Милоје Симанић 

Угледни час предмета технологија рада 

са практичном наставом у одеељењу II‐

3 одржао‐Ђенадић Милан 

24.09.2019.  присуство  Бр.4/14 16.01.2020.  3 

14.12.2 Усавршавање ван установе 

ИМЕ И 
ПРЕЗИМЕ 

НАЗИВ СЕМИНАРА, 
ДАТУМ 

БР. У 
КАТАЛОГУ

НАЧИН 
УЧЕСТОВАЊА 

БР. УВЕРЕЊА 

БР. 
САТ
И/Б
ОД
ОВА

Наташа Пашић 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима

Обука 
МПНТР 

присуство  1784/2019/9389  24 

Електронски портфолио 
наставника и ученика 

437  присуство 
 

8 

Владана 
Иванов 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима

Обука 
МПНТР 

присуство  1784/2019/5411  24 

Примена мисаоних 
експеримената у настави, 

1.7.2019. 
554  присуство  892‐4/19  8 

Мултимедијални садржаји 
у функцији образовања 
29.4.‐ 4.5. 2020. (24 сата) 

339  присуство  потврда 
 

Подстицање и развој 
мисаоних вештина 

ученика кроз наставу 
страног језика, 19.10.2019.

885  присуство  885/19  8 

Сунчица Кушић 

Самоевалуацијом до 
квалитетне школе 

643  присуство  1773/42  8 

Подршка самовредновању 
рада установа у основном 
и средњем образовању, 

30.01.2020. 

Обука 
МПНТП 

Присуство 
 

8 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција  258 
Присуство  25/2/2019  8 

Бојана 
Ђорђевић 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима

Обука 
МПНТР 

присуство  1784/2019/7512  24 

Болести зависности ‐ 
препознавање, реаговање, 

превенција ‐ оно што 
наставници треба да знају

258  присуство  9/2/2019  8 

Самоевалуацијом до 
квалитетне школе 

643  присуство  1773/33  8 

Тијана 
Петровић 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  присуство  1/2/2019  8 

Ахђелија 
Јездић 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  присуство 

 
8 

Данијела Грбић  Програм обуке наставника  Обука  Присуство  1784/2019/3046  24 
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за реализацију наставе 
оријентисане ка исходима

МПНТП

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција  258 
Присуство  1/2/2019  8 

Видео лекција ‐ наставна 
средства савременог 

образовања  420 
Присуство  24446 од 5.6.2020  37 

Драгана 
Радовановић 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 
учења, од 16.04.2019. 

Обука 
МПНТР 

Присуство  1784/2019/12306  24 

Конференција 
"Актуелности у 

образовном систему РС 2", 
15.‐16.10.2019, Мрежа 
регионалних центара за 
стр. усавршавање Србије 

1528‐
4/2019 

Присуство  01‐14/227  2 

Програму обуке за 
директоре која претходи 

полагању испита за 
лиценцу, Први део 27.‐

28.11.2019. 

Обука 
МПНТП 

Учешће  Уверење 931/2020/16  104

Програму обуке за 
директоре која претходи 

полагању испита за 
лиценцу, Други део 24.‐

25.12.2019. 

Обука 
МПНТП 

Програм обуке за 
полагање испита за 

лиценцу за директора 
установе образовања и 
васпитања, јан‐феб 2020. 

Онлајн 
обука 
МПНТП 

Болести зависности‐
препознавање, реаговање, 

превенција‐оно што 
наставници треба да знају, 

14.12.2019.  258 

Присуство  30/3/2019  8 

Подршка самовредновању 
рада установа у основном 
и среднјем образовању, 

30.01.2020. 

Обука 
МПНТП 

Присуство  евиденција организатора  8 

Оливера 
Карановић 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  Присуство   23/2/2019  8 

Блаженка 
Ђумић 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  Присуство   22/2/2019  8 

Настава у облаку  636  Присуство  још није стигло  34 

Зорка 
Јовичевић 

Оцењивање у функцији 
ефикасне наставе и учења

585  Присуство  419/2019  8 

Примена 
индивидуализоване, 

програмиране, 
проблемске и 

егземпларне наставе у 

552  Присуство  1618/19  8 
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школи 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  Присуство  18/2/2019  8 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима

Обука 
МПНТР 

онлајн  
 

24 

Биљана 
Милосављевић 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  Присуство   26/2/2019  8 

Wakelet 

Онлајн 
обука 

Института 
за 

модерно 
образова

ње 

присуство  уверење 10.6.2020  3 

Весна 
Црнобрња 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима

Обука 
МПНТР 

присуство  1784/2019/9693  24 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  присуство  17/2/2019  8 

Марија 
Николић 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима

Обука 
МПНТР 

присуство  1784/2019 / 7535   24 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  присуство  2/2/2019  8 

Милош 
Петровић 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  Присуство  19/2/2019  8 

Душанка 
Недељковић 

Каријерно вођење и 
саветовање у Републици 
Србији и Европи 

1372‐
4/2019 

Присуство 
2019‐Ег‐1003‐048 

1 

Самоевалуацијом до 
квалитетне школе 

643  Присуство 
1773/40 

8 

Партиципација у 
образовању ‐ педагошки 
(п)огледи, стручно научни 
скуп 24‐25.1.2020. 

1779‐
4/2019. 

Присуство 

830 

2 

Подршка самовредновању 
рада установа у основном 
и средњем образовању 

МПНТР  Присуство  8 

Биљана Вујин 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима

Обука 
МПНТР 

присуство  1784/2019/6245  24 

Оцењивање у функцији 
ефикасне наставе и учења

525  присуство  420/2019  8 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција  
258  присуство  4/2/2019  8 

Процењивање и 
самопроцењивање 
постигнућа ученика 

566  присуство  119  8 
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Стимулација 
интелектуалног развоја ‐ 
примери добре праксе 

ЗУОВ:1657
‐4/2019 

присуство  27 120/9  1 

Мој час ‐ учење за трећи 
миленијум 

489  присуство  631/2020  8 

Бојана Сандић 
Стимулација 

интелектуалног развоја ‐ 
примери добре праксе 

ЗУОВ:1657
‐4/2019 

присуство 
78‐2019 

1 

Гордана 
Здравковић 

Оцењивање у функцији 
ефикасне наставе и учења

1043/2018 присуство  357/2019  8 

Јелена Бешић 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  Присуство  18/2/2019  8 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима

Обука 
МПНТР 

присуство  1784/2019/5451  24 

Александар 
Ивановић 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  Присуство  18/2/2019  8 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима

Обука 
МПНТР 

онлајн  
 

24 

Невена 
Маринковић 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  Присуство  18/2/2019  8 

Оцењивање у функцији 
ефикасне наставе и учења 

12.10.2019. 
585  Присуство  356/2019  8 

Драган Матић 

Оцењивање у функцији 
ефикасне наставе и учења 
12.10.2019. 

585  Присуство  343/2019  8 

Међупредметни приступ 
настави и учењу и развој 
компетенција ученика 

16.01.2020. 

480  Присуство  18  8 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  Присуство  18/2/2019  8 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима

Обука 
МПНТР 

онлајн семинар 
 

24 

Милан 
Ђурашиновић 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  Присуство 

 
8 

Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима

Обука 
МПНТР 

Онлајн  
 

24 

Весна 
Ђурашиновић 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  Присуство  11/2/2019  8 

Милан 
Младеновић 

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  Присуство 

 
8 

Јелена Савовић 
Програм обуке наставника 
за реализацију наставе 

Обука 
МПНТР 

присуство  1784/2019/7534 
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оријентисане ка исходима

Болести зависности – 
препознавање, реаговање 

и превенција 
258  Присуство  13/2/2019  8 

Сања 
Цветковић 

Болести зависности –
препознавање, реаговање и 

превенција 
258  Присуство  01.11.2019.  8 

Данијела Грбић 
Болести зависности –

препознавање, реаговање и 
превенција 

258  Присуство  01.11.2019  8 

Љиљана 
Деспотовић 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 
Обука МПНТР  присуство  1784/2019/5411  24 

Болести зависности –
препознавање, реаговање и 

превенција 
258  Присуство  01.11.2019  8 

Бранкица 
Тодоровић  

Оцењивање у функцији ефикасне 
наставе и учења  

ЗУОВ 1043/2018  Присуство  26.10.2019.  8 

Стимулација интелектуалног 
развоја ‐ примери добре праксе 

ЗУОВ 1657‐4/2019  Присуство  07.12.2019.  1 

Јелена 
Димитријевић  

Болести зависности –
препознавање, реаговање и 

превенција 
258  Присуство  01.11.2019.  8 

Језичка култура на интернету  692  Присуство  32 

Јелена 
Максимовић 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 
Обука МПНТР  онлајн  

 
24 

Петар 
Миладиновић 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 
Обука МПНТР  онлајн  

 
24 

Болести зависности –
препознавање, реаговање и 

превенција 
258  Присуство  17.02.2020.  8 

Катарина 
Божиновић 

Болести зависности –
препознавање, реаговање и 

превенција 
258  присуство 

 
8 

Миливој Томић 
Програм обуке наставника за 

реализацију наставе 
оријентисане ка исходима 

Обука МПНТР 
онлајн 
семинар   

24 

Сретен Лукић 
Програм обуке наставника за 

реализацију наставе 
оријентисане ка исходима 

Обука МПНТР 
онлајн 
семинар   

24 

Mаријана Годан 

Оцењивање у функцији ефикасне 
наставе и учења 

525  присуство  4.2.2020.  8 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе 

оријентисане ка исходима (за 
хемију) 

Обука МПНТР 
онлајн 
семинар 

април/мај 2020. три 
недеље 

24 

Љиљана Ракић 
Програм обуке наставника за 

реализацију наставе 
оријентисане ка исходима 

Обука МПНТР  присуство  1784/2019/5411  24 

Нада Чутурило 
Болести зависности –

препознавање, реаговање и 
превенција 

258  присуство  20/2/2019  8 
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Оцењивање у функцији ефикасне 
наставе и учења 12.10.2019. 

258  присуство 
/2019 (у евиденцији 

друге школе 
8 

Међупредметни приступ настави 
и учењу и развој компетенција 

ученика 16.01.2020. 
480  присуство 

(у евиденцији друге 
школе) 

8 

Самоевалуацијом до квалитетне 
школе 

643  присуство  1773/41  8 

Тања 
Момчиловић 

Болести зависности –
препознавање, реаговање и 

превенција 
258  присуство  20/2/2019  8 

Милена Крстић 

Ненасилно алтернативно 
решавање конфликтних 

ситуација или сукоба кроз развој 
вештинако муникације и 

преговарања 

 
присуство  22‐23.8.2019.  15 

Програм обуке за запослене, 
дигитано компетентан наставник.

ЗОУВ‐еду  on‐line  15.6.2020 
у 

току

 

14.13 Извештај о раду Тима за међупредметне компетенције 
У  оквиру  активности  Тима  за  развој међупредметних  компетенција  и  предузетништво  ,  праћена  је 

примена плана за школску 2019/2020, за који можемо констатовати да је у великој мери реализован: 
1. БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА РАДУ К8, К9 

На почетку школске године , као и сваке године, наставници практичне наставе Ђенадић Милан, 

Гашевић Грујо, Томић Миливој, Костић Мирослав, Мијаиловић Горан, Милета Петровић, Милош 

Јанковић,  Јелена Иветић,  Сандић Бојана реализују  едукацију  ученика у погледу Безбедности и 

заштите на раду, припреме и одржавања радног простора. Затим ,континуирано у току школске 

године  на  тему:  Плана  здравствене  превенције  ,  едукацију  ученика  вршили  су  наставници 

биологије, екологије и заштите животне средине, физичког васпитања, одељенске старешине и 

педагог  школе.  Спроведени  су  систематски  прегледи  ученика  IIи  IV  разреда  ,у  октобру  и 

новембру. Посета фабрици за прераду воде  ,,Макиш,,, реализовао наставник Гашевић Грујо са 

III‐4, 22.01.2020. Ученицима првог разреда наставник Савовић Јелена 25‐28.11.2019.  је одржала 

предавања на тему ,,Опојне дроге,,. 

 

2. АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА К1, К6, К9, К10  

Ученици  III‐2  (Техничари за одржавање објеката)  са наставником Ђенадић Миланом,  посетили 

су    16.10.2019.  Градилиште  пословног  центра  у  ул.  Мис  Ирбијева  на  Звездари,  где  су  видели 

поступак извођења грађевинских и завршних радова. 18.12.2019. наставници практичне наставе 

су  посетили  са  ученицима  III‐2,  III‐6,  III‐7  Мултимедијалну  изложбу  Министарства 

грађевинарства,  саобраћаја  и  инфрастрултуре,  у  просторијама  Палате  Србија.  Посвећена  је  

постигнутим резултатима  у инфраструктури,  транспорту и  грађевинарству.    У  оквиру предмета 

Основи грађевинарства, у току другог полугодишта ученици су упознати са појединим Музејима 

у  свету,  као  и  музејима  града  Београда  и  најзначајнијим  библиотекама.  Због  пандемије, 

реализовано је виртуелним обиласцима, путем интернет презентација. 

 

3. УМЕЋЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – ФИЛОЗОФИЈА ЖИВОТА    К1, К2 

Наставници  општеобразовних  предмета,  грађанског  васпитања,  социологије,  филозофије, 

верске наставе,  педагог  током школске  године освешћују  ученике  у погледу  значаја  квалитета 

комуникација  у  свакодневном  животу  и  професионалном  раду.  Реализовано  од  стране 

наставника  Рондовић  Будимир,  Јовановић  Ана,  Јанковић  Драгомир,  Недељковић  Душанка. 



Грађевинска школа, Београд 

Извештај о реализацији годишњег Плана рада Грађевинске школе за школску 2019/20 годину| 107 

Током првог полугодишта , психолог Чутурило Нада је одржала предавања првим разредима на 

тему  :  Асертивна  комуникација  инаставник  Весна  Ђурашиновић  ,  тема  :  Ненасилна 

комуникација. Од 16. до 31. јануара наставник Маја Главаш‐Трбић је са ученицима I‐1, I‐2, I‐3,  I‐

4,  I‐6,  II‐4,  II‐6,  III‐6    реализовала радионицу о бонтону и правилима понашања са  темом: Није 

тешко бити фин. 

 

4.     ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА     К2, К6, К7, К10 

 1.  Октобар  –  Дан  школе  ,  наставник  Гордана  Здравковић  је  са  ученицима  I‐5  иII‐2  припремила 

приредбу; Новогодишњу приредбу 21.12.2019.,  је са ученицима  I‐5 и  I‐6 припремила и реализовала 

наставник  Сања  Цветковић.  Наставник  Маја  Главаш‐Трбић  и  ученици  IV‐1  су  у  кабинету  41 

организовали  Новогодишњу  слагалицу  и  честитку  26.12.2019  и  са  ученицима  I‐3,I‐4,I‐6,  Изложбу 

божићних цртежа 8. до 31. јануар 2020. Приредба Свети Сава је реализована 21.01.2020. Припремила 

је наставник Анђелија Јездић са групом ученика  I‐6,II‐1,II‐3,III‐1. 

 

5.УПОЗНАВАЊЕ  И  ПОШТОВАЊЕ  РАЗЛИЧИТОСТИ  И  НЕГОВАЊЕ  КУЛТУРЕ  ПОНАШАЊА  У 

ОКВИРУОБРАЗОВНО ‐ВАСПИТНИХ АКТИВНОСТИ   К6, К7 

Наставници  Рондовић  Будимир,  Јанковић  Драгомир,  Јовановић  Ана  су  у  са  сардњи  са  Тимом  за 

заштиту  ученика  од  насиља  ,  злостављања  и  занемаривања,  у  току  године  упознавали  ученике  са 

вредностима  поштовања  различитости  и  неговања  културе  толерантног  понашања,  како  унутар 

васпитно‐образовних  установа,  тако  и  на  свим  другим  местима  и  приликама.  21.‐23.10.2019. 

наставник Весна Ђурашиновић и педагог Душанка Недељковић реализовале су едукацију вршњачких 

тиомова ,, Врсте и нивои насиља,,  

 

6. ОД ТЕМЕЉА ДО КРОВА    К1, К2, К3, К5, К6, К11 

У новембру месецу, наставници грађевинске групе предмета, одржали су предавања ученицима свих 

разреда,  где  сунаправили  синтезу  градива  у  правцу  презентовања  крајњег  исхода  свих  радова  од 

пројектовања  ,  графичког  представљања,  решавања  конструктивног  система  грађења,  начина 

ослањања  спољашњих  и  унутрашњих  облога,  наглашавајући  повезаност  свих  стручних  предмета  у 

циљу  приказивања  јединственог  производа  –  Грађевинског  објекта.  Реализовали  наставници 

предмета  Основе  грађевинарства,  Техничко  цртање  са  читањем  пројекта,  Читање  пројекта, 

Грађевинске  конструкције  и  Статика,  Кушић  Сунчица,  Маја  Главаш‐Трбић,  Бошковић  Невена, 

Карановић Оливера, Милосављевић Биљана 

 

7.      СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА     К3, К4, К5 

           Наставници  стручних  предмета  Асфалтне  мешавине  и  Математике  и  Рачунарства,  Јелена 

Иветић  и  Тања  Момчиловићје  по  плану,  требало  да  у  децембру  представе  презентацију  начина 

систематизације резултата испитивања. Презентација није реализована , реализација је померена за 

месец април. Због пандемије , презентација није одржана у априлу. 

 

8.        ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ЊИХОВА ОБРАДА     К1, К2, К3, К6, К9, К11 

           У  фебруару  месецу,  наставници  стручних  предмета  Технологија  рада‐тесари  и  Декоратери 

зидних површина, Ђенадић Милан и  Горан Мијаиловић,    у  другом и  трећем разреду,  извршили  су 

синтетизовано упознавање ученика на практичној настави , са начином израде дрвених конструкција 

,  обраде  дрвних  површина  и  техникама  декорација  зидних  површина.  Током  школске  године 

практична  настава  за  декоратере  зидних  површина  се  изводи  у школи,  на  одржавању  и  поправци 

молерско‐фарбарских  радова  или  код  пословних  партнера.    Док  се  практична  настава  Технологије 

рада‐тесари одвија у школској радионици или на градилишту. 
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9.        ОСНОВНИ И ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ         К1, К2, К3, К6, К9, К11 

У  марту,  наставници  стручних  предмета,  Технологија  рада,  Невена  Бошковић,  Милош  Петровић, 

Тијана, Петровић и Оливера Карановић су ученицима различитих профила,  зидарима, армирачима, 

тесарима,  керамичарима  и  декоратерима  указали  на  значај  сарадње  у  изради  елемената 

грађевинског  објекта  (  израда  и  постављање  оплате,  армирање,  бетонирање,  извођење  подова, 

изолатерски радови, облагање плочицама, фарбање степенишне ограде). У другој половини марта, 

на  настави  на  даљину,    ученици  су  могли  да  се  упознају  са  грађевинским материјалима,  врстама, 

применом , начинима справљања и уграђивања и на задатим задацима да примењују стечена знања 

и вештине. 

 

10.       ПРОСТА ГРЕДА      К3, К5, К6 

У  току  реализације  наставе  на  даљину,  у  месецу  априлу,  користећи  материјал  који  је  дат  на  РТС 

Планети  ,  ученицима  четвртог  разреда,  презентовано  је  како  могу  да  повежу  стечена  знања  из 

Грађевинских конструкција, Статике и отпорности материјала, Бетона и Математике у изради просте 

греде,  надпрозорника.  Користећи  наведене  материјале  и  стечено  знање,  навели  смо  ученике  да 

спознају како да повежу више предмета у  једну целину тј. Да повежу теорију и праксу.   19.09.2019. 

Посета фабрици бетона ,,Gradient,, , реализовале наставнице Биљана Милосављевић и Јелена Иветић 

са ученицима III‐1. 

 

11.       ОБНОВЉИВИ ЕНЕРГЕТСКИ ИЗВОРИ         К1, К2, К6, К10 

У оквиру наставе на даљину, наставници предмета физике и електро групе Грбић данијела, Јовичевић 

Зорка, Лукић Сретен,  Томић Миливој и Ивановић Александар  су  упознали ученике  са обновљивим 

изворима  енергије,  као  и  предностима  производње  и  коришћења  енергије  обновљивих  извора. 

Одељенске  старешине,  наставници  грађанског васпитања  ,  верске наставе  ,  екологије и педагог,  са 

наставницима физике и електро предмета, због заштите животне средине  и обезбеђивања довољне 

количине енергије обрађивали  су  теме    рециклирања материјала  и  коришћења  соларне  ,  енергије 

ветра, биомасе, мора..... 

15. Извештај о реализацији посебних програма за подршку 
ученицима 

Активност  
датум 

реализације 
Циљна група и број 

учесника 
Реализатор  

1. 
Малолетничка деликвенција и 

Електронско насиље 
10.09. и 

11.09.2019. 
Сва одељења првог 

разреда, савет родитеља
МУП 

2.  
Посета Фабрици бетона компаније 

„Gradient“ 
19.09.2019.  3‐1 

Биљана Милосављевић, 
Јелена Иветић 

3.  
Радионицу превенције вршњачког 

насиља и подизањем нивоа 
безбедности деце и младих 

24.09.2019.  24.9.2019. 

Удружење "Друг није 
мета", Душанка 

Недељковић, Нада 
Чутурило 

4.  Обука Вршњачког тима  26.09.2019.  Вршњачки тим  Весна Ђурашиновић 

5.  Приредба за Дан школе  01.10.2019.  Ученици 2‐2 и 1‐5  Гордана Здравковић 

6.  Посета Сајму књига 
21.10.2019. 
23.10.2019. 

Вршњачки тим 
Весна Ђурашиновић, 
Душанка Недељковић 

7. 
Предавања ученицима првих разреда 

на тему опојних дрога  
25, 26, 27. и 
28.11.2019. 

Сва одељења првог 
разреда 

Јелена Савовић 

8.  Методе и технике успешног учења  Октобар  првог разреда   Душанка Недељковић 
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9. 
Предавања у оквиру Програма одбране 

и безбедности.  
10. и 

12.12.2019. 
Ученици завршних 

разреда 
Представници 

Министарства одбране 

10. 

Посета мултимедијалне изложбе 
Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, 

посвећену постигнутим резултатима у 
инфраструктури, транспорту и 
грађевинарству. Изложба је 
постављена у Палати Србија. 

18.12.2019.  Ученици 3‐2, 3‐6 и 3‐7 

Милан Ђенадић, Горан 
Мијаиловић, Милета 
Петровић, Мирослав 
Костић и Милош 

Јанковић 

11.  Новогодишња приредба  21.12.2019.  Група ученика 1‐5 и 1‐6  Сања Цветковић 

12. 
Посета Фабрике за прераду воде 

„Макиш“ 
22.01.2020.  3‐4  Грујо Гашевић 

13.  Приредба за Св. Саву  27.01.2020. 
Група ученика 2‐3,1‐6,2‐

1,3‐1 
Анђелија Јездић 

14. 
Изложба графичких радова и макета из
предмета Грађевинске конструкције 

1.12.0201  
1.12.2019.  1‐1, 1‐3, 2‐7  Невена Бошковић 

15.  Новогодишња слагалица и честитка  26.27.12.2019. Ученице 4‐1  Маја Главаш ‐ Трбић 

16.  Није тешко бити фин, бонтон за каб.41  16‐31.1.2020. 
1‐1, 1‐2, 1‐3, 1‐4, 1‐6, 2‐4, 

2‐6, 3‐6 
Маја Главаш ‐ Трбић 

17.  Божићна изложба најлепших цртежа  8‐31.1.2020.  1‐4, 1‐6, 1‐3  Маја Главаш ‐ Трбић 

18. 
Хуманитарна акција прикупљања 
половне одеће и обуће за децу са 

свратишта 
децембар 2019 ученици и наставници  Ученички парламент 

19. 
Хуманитарна акција прикупљања 

новчаних средстава за ученика Љ.С. 
1.12.2019.  ученици и наставници  Ученички парламент 

20. 
Секција макетарство 1‐1, 1‐2, 1‐3 

предмет Грађевинске конструкције 
1.10.‐

31.12.2019. 
1‐1, 1‐2, 1‐3  Невена Бошковић 

21. 
Изложба најбољих графичких радова
предмет грађевинске конструкције 

првагодина 

1.12.‐
31.12.2019. 

1‐1, 1‐2, 1‐3  Невена Бошковић 

22  Систематски преглед  
Октобар‐
новембар 

Ученици II и IV разреда 
Школски лекар из Дома 

здравља Звездара, 
Душанка Недељковић  

23. 
Предавања ученицима првог и другог 

разреда на тему опојних дрога  
новембар 
,2019. 

1/5,2/1,2/2,2/3,2/4,2/6  Биљана Вујин 

24. 
Предавање ученицима на тему " 

Асертивна комуникација" 
током првог 
полугодишта 

Ученици првог разреда  Нада Чутурило 

25. 
Представљање "Академије del Lusso"‐

Школа дизајна и ентеријера 
27.2.2020. 

Ученици 3‐1,3‐2,3‐3,4‐1 и 
4‐2 

Душанка Недељковић  

26. 
Представљање "МЕФ‐а‐ Факултета за 
промењени менаџмент, економију и 

финансије" 
28.2.2020. 

Ученици 3‐1,3‐2,3‐3,4‐1 и 
4‐2 

Душанка Недељковић уз 
срадњу са Аном 

Јовановић  

27.  Представљање Грађевинског факултета  6.3.2020. 
Ученици 3‐1,3‐2,3‐3,4‐1 и 

4‐2 

Душанка Недељковић уз 
срадњу са Аном 

Јовановић и Бојаном 
Ђорђевић 
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16. Извештај о раду секција 

16.1 Извештај о раду драмске и рецтаторске секције 
У  школској  2019/2020.  договорено  је  да  Гордана  Здравковић  спрема  приредбу  за  дан  школе  и 

новогодишњу  приредбу  за  децу  запослених,  Анђелија  Јездић  за  Светога  Саву,  а  да  Дафина Жагар 

Марков и Весна Црнобрња воде рецитаторску секцију. 

Наставница  Гордана  Здравковић  је  заједно  са  ученицима  припремила  пригодан  програм  за  дан 

школе  1.10.2019.  Ученици  који  су  учествовали  у  овом  игроказу  су  Милица  Гавриловић  2‐2, 

Александра Чакаревић 2‐2, Милан Миловановић 1‐5 и Андрија Пешић 1‐5.  

Наставница  Сања  Цветковић  је  припремила  ученике  за  новогодишњу  приредбу  који  су  по  њеном 

тексту извели скеч. Програм је одржан 21.12.2019., а улоге су имали ученици одељења 1‐6: Марија 

Којчиновић,  Огњен  Трифуновић,  Слободан  Антонић  и  одељења  1‐5:  Андрија  Пешић,  Милан 

Ђурђевић, Лука Арсенић, Милан Миловановић, Александар Симић и Петар Марковић.  

Школска  слава,  Свети  Сава,  обележена  је 27.1.2020.  Ученици  су  показали  свој  таленат  и  амбиције. 

Светосавску  академију  припремила  је  наставница  Анђелија  Јездић  са  ученицима  Маријом 

Којчиновић 1‐6, Дином Борић, Катарином Ивановић и Михајлом Симићем 2‐1, Милицом Драгићевић, 

Анђелом Дишић, Маријом Петровић и Моником Станојев 3‐1.  

У  другом  полугодишту  нису  реализовани  предвиђени  планови  драмске  секције  (осмомартовска 

приредба  и  ,,Звездаријада“)  због  продужетка  зимског  распуста  а  касније  и  због  проглашења 

ванредне ситуације због корона вируса. 

16.2 Извештај о раду библиотечке секције 
 

Месец  Час  Активности  ДАТ. РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септембар 

1  Формирање секције  06.09.2019 год. 

2 
Подела задужења‐припрема за прославу Дана 

школе 
09.09.2019 год. 

3  Подстицање креативности ученика  16.09.2019 год. 

4  Хуманитарне акције  24.09.2019 год. 

октобар 

5  Прослава Дана школе  01.10.2019 год. 

6  Сређивање фонда  07.10.2019 год. 

7  Припрема за посету Сајму књига  14.10.2019 год. 

8  Посета Сајму књига  21.10.2019 год. 

новембар 

9  Хуманитарне акције  04.11.2019 год. 

10  Сарадња са драмском секцијом  11.11.2019 год. 

11  Припрема за прославу дечије нове године  20.11.2019 год. 

12  Сређивање простора библ.  25.11.2019 год. 

децембар 

13  Одабир позоришне представе  02.12.2019 год. 

14  Сарадња са драмском секцијом  10.12.2019 год. 

15  Припрема паноа  18.12.2019 год. 
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16  Рад са корисницима фонда  23.12.2019 год. 

јануар 

17  Припрема за прославу школске славе Светог Саве 10.01.2020 год. 

18  Избор позовишних представа  14.01.2020 год. 

19  Сређивање фонда  21.01.2020 год. 

фебруар 

Зимски распуст за ученике 

Зимски распуст за ученике 

20  Подстицање креативности код ученика 

Активност није 

реализована због 

продуженог зимског 

расспуста. 

21  Договор око звездаријаде  25.02.2020 год. 

март 

22  Припреме за звездаријаду  03.03.2020 год. 

23  Хуманитарне акције  10.03.2020 год 

24  Уређивање паноа 
Активности нису 

реализоване, 

25  Сређивање картотеке корисника 
уведено ванредно стање  

због Ковида 19. 

април 

26  Активности око звездаријаде  Активности нису 

реализоване, 

уведено ванредно стање 

због Ковида 19. 

27  Посета позоришни представама 

28  Хуманитарне акције 

мај 

29  Сусрети са писцима 

30  Сређивање фонда 

31  Сарадња са библиотеком Вук Караџић 

32  Сређивање паноа 

јуни 

33  Анализа рад секције 

34  Прикупљање књига 

35  Сређивање фонда 

16.3 Извештај о раду спортске секције 
Поводом Дана школе традиционално одржан је турнир у малом фудбалу од 19.09‐29.09.2019. године 

у систему куп такмичења. Финална утакмица је одиграна 29.09.2019.год. између одељења II‐2 и III‐6. 

Победник турнира је одељење  II‐2 која је победила са резултатом 2 : 0 . 

Ове године нисмо учествовали на такмичењима  ,нисмо имали потпуне екипе и  јављено нам је  јако 

касно за термине одржавања истих. 

Уредно  смо  имали  секције  које  смо  у  складу  са  временским    могућностима  реализовали  секцију 

фудбал,кошарку и стони тенис. 

У другом полугодишту смо почели турнир у кошарци на нивоу школе ,али нисмо добили победника 

због услова који су нас затекли, ванр 
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едно стање, прелазак на наставу на даљину. 

16.4 Извештај о раду хора 
Школски хор је учествовао у прослави Св. Саве. Пробе су се одвијале по потреби. 

 

17. Обуке 

17.1 Извештај о реализацији обуке ученика завршних разреда 
из одбране и безбедности 
Циљ  ове  обуке  ученика  завршних  разреда  средњих  школа  је  да  стекну  основна  знања  о  систему 

одбране,  да  се  упознају  са  својим  правима  и  обавезама,  као  и  да  развију  свест  о  птреби  одбране 

земље и значају неговања патриотских осећања. 

Задатак ове обуке је  упознати  ученике средњих школа да припадају категорији грађана који треба 

да стекну знања и вештине за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања. 

Обуком су обухваћени ученици завршних разреда. Реализована у децембру, а реализатори су били 

представници Министарства одбране, Војни одсек Звездара.  

 

18. Извештај са такмичења 

18.1 Извештај са школских такмичења 
ПРАКТИЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

Предмет:Технологија рада са практичном наставом 

Образовни профил: Керамичар‐Терацер‐Пећар 

Место  Име и презиме ученика Одељење

1.  Милан Николић  3‐6

2.  Никола Кузмановић  3‐6

3.  Иван Мратинковић  3‐6

4.  Милош Милновић  3‐6

5.  Армин Ћерими  3‐6

6.  Радоје Ракић  3‐6

 

Предмет:Технологија рада са практичном наставом 

Образовни профил: Армирач‐бетонирац 

Место  Име и презиме ученика Одељење

1.  Јовић Јован  3‐6

2.  Љујић Стефан  3‐6

3.  Бајуновић Никола  3‐6

 

Предмет:Технологија рада са практичном наставом 

Образовни профил: Зидар‐Фасадер 

Место  Име и презиме ученика Одељење

1.  Немања Декић  3‐7

2.  Милош Јовановић  3‐7

3.  Лука Илић  3‐7
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Предмет:Технологија рада са практичном наставом 

Образовни профил: Декоратери зидних површина 

Место  Име и презиме ученика Одељење

1.  Ајра Арменд  3‐7

2.  Илија Матовић  3‐7

3.  Анастасија Рајовић  3‐7

4.  Расим Хоти  3‐7

5.  Алекса Дрманић  3‐7

6.  Адиљ Саитовић  3‐7

 

Предмет:  Технологија рада са практичном наставом  

Oбразовни профил: Тесар 

Место  Име и презиме ученика Одељење

1.  Дробњак Карађорђе  2‐4

2.  Радојчић Александар  2‐4

3.  Ралић Марко  2‐4

4.  Корићанац Саво  2‐4

 

Предмет: Tехнологија рада са практичном наставом (пракса) 

Образовни профил: Монтер суве градње 

Место  Име и презиме ученика  Одељење

1.  Матић Адам  3‐8

1.  Ћирковић Владимир  3‐8

2.  Станојевић Никола  3‐8

2.  Ивановић Драган  3‐8

3.  Мишић Марко  3‐8

3.  Грабовчић Жељко  3‐8

 

Предмет: Практична настава – II разред 

Образовни профил: Електроинсталатер 

Место  Презиме и име ученика Одељење

1.  Ђорђевић Давид  2‐5

2.  Лазић Немања  2‐5

3.  Ристовски Стеван  2‐5

 

Предмет: Практична настава – III разред 

Образовни профил: Електроинсталатер 

Место  Презиме и име ученика Одељење

1.  Петровић Марко  3 ‐5

2.  Гајић Ненад  3 ‐5

3.  Стаменковић Младен  3‐ 5

 

Такмичење  за  профил  ргм  и  из  теоријских  дисциплина  није  одржано  згог  проглашења  пандемије 

ковид  19. Из истог разлога није реализовано ни републичко такмичење у Новом Пазару. 

 

18. Извештај о раду са ванредним ученицима 
У школској 2019/20. године ванредно школовање је реализовано према плану рада који је саставни 

део Годишњег плана рада школе. У току школске године организоване су консултације из предмета. 

Пријаве испита и испити у испитним роковима реализовани су према плану рада који је саставни део 

Годишњег плана рада школе. 
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Октобарски испитни рок 

Трогодишње 

школовање 

Број ученика који су положили  завршни испит  4

Број ученика који су положили допунске испите  15

Четворогодишње 

школовање 

Број ученика који су положили  матурски испит  ‐

Број ученика који су положили допунске испите  13

Специјалистичко 

школовање 
Број ученика који су положили  специјалистички испит  5 

Редовни ученици‐допунски 

испити 
  1 

Укупно:  38

 

Децембарски  испитни рок 

Трогодишње 

школовање 

Број ученика који су положили  завршни испит 11

Број ученика који су положили допунске испите 16

Четворогодишње 

школовање 

Број ученика који су положили  матурски испит 2

Број ученика који су положили допунске испите 5

Специјалистичко 

школовање 
Број ученика који су положили  специјалистички испит  ‐ 

Редовни ученици‐допунски 

испити 
  1 

Укупно:  35

 

Фебруарски испитни рок 

Трогодишње 

школовање 

Број ученика који су положили  завршни испит 4

Број ученика који су положили допунске испите 9

Четворогодишње 

школовање 

Број ученика који су положили  матурски испит 1

Број ученика који су положили допунске испите  2 

Специјалистичко 

школовање 
Број ученика који су положили  специјалистички испит  2 

Редовни ученици‐допунски 

испити 
  ‐ 

Укупно:  18

Априлски испитни рок 

Трогодишње 

школовање 

Број ученика који су положили  завршни испит 2

Број ученика који су положили допунске испите 5

Четворогодишње 

школовање 

Број ученика који су положили  матурски испит ‐

Број ученика који су положили допунске испите 4

Специјалистичко 

школовање 
Број ученика који су положили  специјалистички испит  2 

Редовни ученици‐допунски 

испити 
  ‐ 

Укупно:  13
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Јунски испитни рок 

Трогодишње 

школовање 

Број ученика који су положили  завршни испит 1

Број ученика који су положили допунске испите 7

Четворогодишње 

школовање 

Број ученика који су положили  матурски испит 2

Број ученика који су положили допунске испите 7

Специјалистичко 

школовање 
Број ученика који су положили  специјалистички испит  5 

Редовни ученици‐допунски 

испити 
  2 

Укупно:  24

 

Августовски испитни рок 

Трогодишње 

школовање 

Број ученика који су положили  завршни испит  3 

Број ученика који су положили допунске испите 7

Четворогодишње 

школовање 

Број ученика који су положили  матурски испит 2

Број ученика који су положили допунске испите 2

Специјалистичко 

школовање 
Број ученика који су положили  специјалистички испит  ‐ 

Редовни ученици‐допунски 

испити 
  3 

Укупно:  17

 

20. Учешће у националним пројектима 

20.1 Програм обуке за реализацију наставе оријентисане на 
исходе учења  
У  реализацији  ЗВКОВ‐а,  наставници  стручних  предмета  електро  струке,  физичког  васпитања  и 
наставници општеобразовних предмете који су почели рад у школи у шк. 2029/20. години, прошли су 
обуку која се односи на реализацију нових програма наставе и учења оријентисаних према исходима 
учења.  
 

20.1 Програм обуке за за директоре која претходи полагању 
испита за лиценцу 
Директорка  школе  је  похађала  обуку  у  организацији  МПНТР,  која  претходи  полагању  испита  за 
лиценцу. Обука је реализована у децембру месецу, а онлајн део у периоду јануар‐фебруар. 
 

21. Сарадња са ГО Звездара 
Сарадња  са  ГО  звездара  је  била  реализована  на  пољу  безбедности  ученика,  обезбеђивању 

епидемиолошких маски за ученике и запослене, кроз редовне састанке и комуникацију по питањима 

важним за рад школе. Представници школе су учествовали на заједничким састанцима са МУП‐ом, 

ДОмом  здравља  и  ЦСР  Звездара.  Представник  Савета  родитеља  је  учествовао  у  раду  општинског 

Савета родитеља. 
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22. Успех ученика 
Први разред 
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број  %  број  % 

1‐1  20  19  1  8  10  0  19  100  0  0  0  0  3.38 

1‐2  21  20  1  3  16  0  20  100  0  0  0  0  3.15 

1‐3  28  30  1  18  11  0  30  100  0  0  0  0  3.56 

1‐4  26  24  0  5  19  0  24  100  0  0  0  0  3.13 

1‐5  30  25  2  11  10  1  24  96  0  1  1  4  3.41 

1‐6  26  23  1  8  12  0  21  91  2  0  2  0  3.37 

1‐7  25  22  1  2  19  0  22  100  0  0  0  6  3.21 

∑  176  163  7  55  97  1  160  98  2  1  3  2  3.32 

 

Други разред 
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2‐1  19  18  1  5  10  2  18  100  0  0  0  0  3.17 

2‐2  27  26  3  8  12  3  26  100  0  0  0  0  3.37 

2‐3  21  15  4  6  5  0  15  100  0  0  0  0  3.87 

2‐4  16  19  1  6  9  3  19  100  0  0  0  0  3.23 

2‐5  25  26  1  10  15  0  26  100  0  0  0  0  3.48 

2‐6  19  17  0  5  10  2  17  100  0  0  0  0  3.24 

2‐7  26  22  0  4  17  1  22  100  0  0  0  0  3.05 

∑  153  143  10  44  78  11  143  100  0  0  0  0  3.32 
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Трећи разред 

 

Четврти разред 

 

Збирна табела општег успеха ученика I ‐ IV разреда на крају школске године 
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I  163  7  55  97 1 3 3.32

II  143  10  44  78 11 0 3.32

III  138  22  44  58 11 3 3.47

IV  40  6  11  22 1 0 3.45

Укупно  484  48  144  216 43 9 3.39

%    9  32  53 5 1
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број  %  број  % 

3‐1  23  22  3  5  13  1  22  100  0  0  0  0  3.35 

3‐2  18  18  3  3  8  4  18  100  0  0  0  0  3.28 

3‐3  21  19  3  6  7  3  19  100  0  0  0  0  3.33 

3‐4  15  15  6  7  2  0  15  100  0  0  0  0  4.09 

3‐5  18  18  2  3  10  3  18  100  0  0  0  0  3.32 

3‐6  18  17  1  7  7  0  15  88  0  2  2  0  3.47 

3‐7  17  16  0  6  9  0  15  94  0  1  1  0  3.21 

3‐8  14  13  4  7  2  0  13  100  0  0  0  0  4.01 

∑  144  138  22  44  58  11  135  98  0  3  3  2  3.47 
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број  %  број  % 

4‐1  23  23  4  7  11  1  23  100  0  0  0  0  3.54 

4‐2  17  17  2  4  11  0  17  100  0  0  0  0  3.35 

∑  40  40  6  11  22  1  40  100  0  0  0  0  3.45 
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23. Владање 
Први разред 

Владање ученика 
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о
ј у
че
н
и
ка
 

п
р
и
м
ер

ен
о
 

% 

вр
л
о
  д

о
б
р
о
 

% 

д
о
б
р
о
 

% 

д
о
во

љ
н
о
 

% 

н
ез
ад

о
во

љ
ав
ај
ућ

е 

% 

1‐1  19  17  89  1  5  1  5  0  0  0  0 

1‐2  20  20  100  0  0  0  0  0  0  0  0 

1‐3  30  24  80  4  13  2  7  0  0  0  0 

1‐4  24  11  46  4  17  6  25  3  12  0  0 

1‐5  25  19  76  3  12  1  4  2  8  0  0 

1‐6  23  13  57  3  13  7  30  0  0  0  0 

1‐7  22  18  82  1  4  3  14  0  0  0  0 

∑  163  122  75  16  10  20  12  5  3  0  0 

Други разред 

Владање ученика 
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2‐1  18  14  78  4  22  0  0  0  0  0  0 

2‐2  26  19  73  3  12  4  15  0  0  0  0 

2‐3  15  14  93  1  7  0  0  0  0  0  0 

2‐4  19  15  79  2  11  0  0  2  11  0  0 

2‐5  26  19  73  5  19  2  8  0  0  0  0 

2‐6  17  8  47  6  35  3  18  0  0  0  0 

2‐7  22  11  50  4  18  7  32  0  0  0  0 

∑  143  100  70  25  17  16  11  2  1  0  0 
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Трећи разред 

Владање ученика 
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3‐1  22  18  82  3  14  1  4  0  0  0  0 

3‐2  18  7  39  7  39  2  11  2  11  0  0 

3‐3  19  12  63  4  21  3  16  0  0  0  0 

3‐4  15  15  100  0  0  0  0  0  0  0  0 

3‐5  18  11  61  2  11  4  22  1  6  0  0 

3‐6  17  17  100  0  0  0  0  0  0  0  0 

3‐7  16  11  69  4  25  1  6  0  0  0  0 

3‐8  13  13  100  0  0  0  0  0  0  0  0 

∑  138  104  76  20  14  11  8  3  2  0  0 

Четврти разред 

Владање ученика 
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4‐1  23  17  74  3  13  3  13  0  0  0  0 

4‐2  17  9  53  3  18  5  29  0  0  0  0 

∑  40  26  65  6  15  8  20  0  0  0  0 

 

Збирна табела владања ученика I ‐ IV разреда на крају школске године 
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I  163  122  16  20 5 0

II  143  100  25  16 2 0

III  138  104  20  11 3 0

IV  40  26  6  8 0 0

Укупно  484  352  67  55 10 0

%    73  19  82 18 0
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24. Изостанци 
Први разред 

Изостанци
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1‐1  20  2090  110.00  108 5.68 2198 115.68

1‐2  26  2413  120.65  35 1.75 2448 122.40

1‐3  21  3608  120.27  131 4.37 3739 124.63

1‐4  17  4699  195.79  139 5.79 4838 201.58

1‐5  25  2721  108.84  374 14.96 3095 123.80

1‐6  17  2224  96.70  124 5.39 2348 102.09

1‐7  27  2842  129.18  82 3.73 2924 132.91

∑  153  20597  126.36  993 6.09 21590 132.45

Други разред 
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2‐1  18  3260  181.11  79 4.39 3339 185.50

2‐2  26  3158  121.46  114 4.38 3272 125.85

2‐3  15  1907  127.13  43 2.87 1950 130.00

2‐4  19  3950  207.89  304 16.00 4254 223.89

2‐5  26  2733  105.12  85 3.27 2818 108.38

2‐6  17  3767  221.59  172 10.12 3939 231.71

2‐7  22  4314  196.09  221 10.05 4535 206.14

∑  143  23089  161.46  1018 7.12 24107 168.58

Трећи разред 
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3‐1  22  2936  133.45  105 4.77 3041 138.23

3‐2  18  4521  251.17  456 25.33 4977 276.50

3‐3  19  3466  182.42  84 4.42 3550 186.84

3‐4  15  2658  177.20  39 2.60 2697 179.80

3‐5  18  1988  110.44  236 13.11 2224 123.56

3‐6  17  3235  190.29  30 1.76 3265 192.06

3‐7  16  2971  185.69  399 24.94 3370 210.63

3‐8  13  2193  168.69  40 3.08 2233 171.77

∑  138  23968  173.68  1389 10.07 25357 183.75
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Четврти разред 

Изостанци 
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4‐1  23  5705  248.04  189  8.22  5894  256.26 

4‐2  17  3794  223.18  172  10.12  3966  233.29 

∑  40  9499  237.48  361  9.03  9860  246.50 

 

Изостани ученика I ‐ IV разреда на нивоу школе  
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I  20597  126.36  993 6.09 21590  132.45

II  23089  161.46  1018 7.12 24107  168.58

III  23968  173.68  1389 10.07 25357  183.75

IV  9499  237.48  361 9.03 9860 246.50

Укупно  77153  159.41  3761 7.77 80914  167.18

 

25. Резултати  на завршном и матурском испиту 
У школској 2019/20. години посттигнути су следећи резултати на завршним и матурским испитима: 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

Одељ. 
Бр. ученика 
у одељ. 

Бр. ученика који су 
стекли услов да изађу на 

испит 

Бр. ученика који су 
изашли на испит 

Бр. ученика који 
су положили 

Средња оцена 
одељења на 

исипиту 

3‐4  15  15  15  15  5,00 

3‐5  18  18  18  18  3,22 

3‐6  17  15  15  13  4,54 

3‐7  16  15  15  15  5,00 

3‐8  13  13  13  13  5,00 

просек  4,55 

МАТУРСКИ ИСПИТ 

Одељ. 
Бр. ученика 
у одељ. 

Бр. ученика који су 
стекли услов да изађу на 

испит 

Бр. ученика који су 
изашли на испит 

Бр. ученика који 
су положили 

Средња оцена 
одељења на 

исипиту 

4‐1  23  23  23  23  4,29 

4‐2  17  17  17  17  3,29 

просек  3,79 
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У прилогу Извештаја су извештаји наставника и одељењских старешина у школској 2018/19. год. 

 

У  писању  Извештаја  о  реализацији  Годишњег  плана  рада  Грађевинске  школе  за  школску  2018/19. 

годину учествовали су директор, помоћник директора, педагог, психолог, библиотекар, организатор 

практичне  наставе,  координатори  секција,  ученичког  парламента,  тимова,  актива,  стручних  већа, 

разреда, пројеката и акција, а допринос су дали сви наставници. 

 

 

 

Председник Привременог школског одбора                                                            Директор 

 

                Горан Учур                                                                                                 Драгана Радовановић 

 


