ИЗВЕШТАЈ О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА
РАДА
ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ
2019-2020. ГОДИНA
СЕПТЕМБАР 2020. БЕОГРАД

1.Општи подаци о школи
• НАЗИВ ШКОЛЕ: ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
• Адреса : Радослава Грујића 2 ,11000 Београд
• Број телефона : Директор :011/2459466
▪ Секретар: 011/2458626
• Број факса: 011/2458626
• Интернет адреса: www.tehnickaskolagsp.edu.rs
• Број регистрације у судском регистру:
• Број регистрационог улошка: 5-228-00
• Шифра делатности: 85.32
• Матични број: 07018878
• PIB:100157484
• Текући рачун школе:840-1630666-34
У сарадњи са свим запосленим, Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску
2019-202 0. годину обликовао је тим:
• Марија Вучинић, директор школе
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лончар Биљана, помоћник директора
Татјана Мацановић, помоћник директора
Јела Станојевић стручни сарадник -педагог.
Сања Станић стручни сарадник - психолог.
Марија Баић стручни сарадник - библиотекар.
Срђан Станковић, координатор практичне наставе
Душко Тучић , координатор практичне наставе
Вук Филиповић координатор практичне наставе
Драган Миловаовић организатор образовања ванредних ученика
Љубомир Младеновић координатор практичне наставе
Гордана Крсмановић председник стручног већа друштвених наука
Ненад Вукадиновић председник стручног већа машинске струке
Фердић Јасна председник стручног већа саобраћајне струке
Татјана Марковић председник стручног већа природних наука
Матовић Ратко председник стручног већа електротехничке струке

Увод
Планом рада за школску 2019/2020 годину поставили смо себи циљеве и све своје
активности усмерили смо ка остваривању постављених циљева.
Заједничким радом и ангажовањем директор школе , помоћници, координатори
практичне наставе стручни сарадници, координатори формираних школских
тимова,наставници и сви запослени школе остварили је следеће активности:
Извештај директора школе:
•
•
•
•

•
•

Школска 2019/2020. година започела је организовано 02.09.2019. године.
Сачињен је распоред теоријске и практичне наставе за ученике и наставнике за
школску 2019/2020 годину.
За све предмете је обезбеђен одговарајући наставни кадар .
Подела наставних предмета на наставнике је извршена, као и Законски прописана
процедура технолошкох вишкова наставника за чијим анганжовањем је престала потреба
делимично или потпуно.
Годишњи Извештај о раду школе 2018/2019 године у је урађен на време достављен и
представљен је Наставничком већу као на разматрање и усвајање Школском одбору.
Урађен је Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину у прописаним
роковима.

Материјално-технички услови рада
Техничка школа ГСП се налази на матичној локацији Радослава Грујића 2, Београд, Врачар.
Образовно-васпитни рад се одвија у троспратној згради са укупно 46 одељења, од I до IV
разреда. Настава се реализује у 26 учионица, 2 лабораторије, 2 кабинета рачунарстава и
информатике, кабинету грађанског васпитања и кабинету верске наставе, у библиотеци,
фискултурној сали са претећим просторијама.У сутерену школе се налази амфитеатар у коме се
одржавају седнице наставничог већа, разна едукативна предавања и пригодне приредбе као и
прослава школске славе Свети Сава.Канцеларија за психолошко-педагошку службу,наставничка
зборница , просторија за одлагање и чување педагошке евиденције и документације ,
канцеларија директора школе, секретаријат, рачуноводство школе се налазе на првом спрату
школе.Учионице и кабинети за наставу су распоређени по спратовима.
Школа има уређено школско двориште , означено за паркирање возила Ауто школе са великим
простором за боравак ученике за време одмора.
Назив
Број просторија
Површина (m2)
Учиоинице
26
1312
Лабораторија
2
80
Библиотека и медијатека са читаоницом
1
52
Фискултурна сала са пратећим просторијама
1
326
Просторије без ходника (зборница, канцеларија
9
2590
стручне службе, директора, рачуноводства, секретара,
Центра за обуку возача, образовања ванредних
ученика, просторија домара, помоћне просторије,
магацин, мокри чворови
Укупно
4360

Практична настава се реализује на Издвојеној локацији 1, ЈКП ГСП Београд, Дунавска 62,
Београд, Палилула у уређеним учионицама и радионицама са уређеним и функционалним
мокрим чвором за ученике и наставнике.
Назив
Број просторија
Површина (m2)
Радионице
11
990
Просторије без ходника (канцеларије, помоћне
5
490
просторије и мокри чворови)
Укупно
1480
Поред наведене две локације практична настава се реализује на издвојеним локацијама ЈКП ГСП
Београд, Др Агостина Нета 1, Београд, Нови Београд и ЈКП ГСП Београд, Аутопут Београд –
Ниш 2, Београд, Вождовац
1. Издвојена локација 2, ЈКП ГСП Београд, Др Агостина Нета 1, Београд, Нови Београд
Назив
Број просторија
Површина (m2)
Учионица
1
70
Укупно
70
2. Издвојена локација 3, ЈКП ГСП Београд, Аутопут Београд – Ниш 2, Београд, Вождовац
Назив
Број просторија
Површина (m2)
Учионица
2
110
Укупно
110
Систем грејања
Систем грејања на свим локацијама школе је централни систем даљинског грејања.
Назив
Матична локација
Издвојена локација 1
Издвојена локација 2
Издвојена локација 3
Дворишни простор
Назив
Матична локација
Издвојена локација 1
Издвојена локација 2
Издвојена локација 3

Број просторија
39
1
1
1
Укупно

Површина (m2)
4360
1480
70
110
6020
Количина
1
1

Наставна средства
Техничка школа ГСП за све предмете поседује прописана наставна средства, опрему и уређаје и
материјале за извођење практичне наставе, лабораторијских вежби, вежби и часова теоријске
наставе. Опрема и наставна средства која се користе у настави дефинисана су Правилником о
ближим условима у погледу просора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних
планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и
обрада метала „Службени гласник РС – Просветни гласник“ Бр. 17/2015, 7/2016, 4/2017, 5/2017 и
11/2017

1.Техничка наставна средства
Техничка наставна средства
Интерактивна табла
Телевизор
Рачунар
Штампач
Фотокопир апарат
Скенер
Фотоапарат
2.Расположива школска опрема
Школска опрема
Сто за ученика
Столица за ученика
Сто за наставника
Столица за наставника
Табла по две у учионици једна зелена за
писање са кредом и и једна бела за
писање са фломастерима
Слике, фотографије, цртежи савремених
техничких достигнућа
Застори/Заштитна фолија за прозоре
Изложбени пано
Корпа за отпатке

Комада
1
9
65
5
3 велика
5
1
Комада
1 по ученику
1 по ученику
1
1
2
5 и више
На свим прозорима заштитне фолије
До 2 м
1 у учионици и поред сваке учионице по
једна
1
(у ходнику испред учионице)
13 ком(преузима се по потреби)
5 ком (преузима се по потреби)

Чивилук за одлагање одеће
Апарат за гашење пожара
Лаптоп рачунар и пројектор
Графоскоп
Људски ресурси
На остваривању годишњег програма рада у току школске 2019-2020. године радило су следећи
запослени :
• На организовању, извођењу наставе и осталих облика образовно васпитног рада
• Број запослених радника на организовању, извођењу наставе и осталих облика образовно
– васпитног рада у зависности од стручне спреме
Директор школе
Помоћник директора школе
Организатор практичне наставе
Педагог
Психолог
Социјални радник
Библиотекар и медијатекар
Наставници предметне наставе
Наставници практичне наставе
УКУПНО:

VII
1
1
1,5
1
1
0,5
2
83
15
105

VI
-

V
0,3
-

5
5

12
12

УКУПНО
1
1
1,5
1
1
0,5
2
83
32
122

•

На административно – финансијским пословима
Број запослених радника на административно – финансијским пословима у зависности од
стручне спреме
Секретар
Референт за правне, кадровске и
административне послове
Шеф рачуноводства
Благајник
Техничар одржавања уређаја и опреме
Техничар одржавања информационих система
и технологија
УКУПНО:

•

VII
1

VI
-

V
-

IV
-

УКУПНО
1

-

-

-

2

2

-

1
-

-

1
1

1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

5

7

Број радника на обављању помоћно техничких послова одржавања школског простора
Број радника на обављању помоћно техничких послова у зависности од стручне спреме
V
IV
III
I
УКУПНО
Домар
2
2
Ноћни чувар
1
1
Спремачица
14
УКУПНО:
2
17
•

•

•

•

•

Свим запосленим су израђена Решења о радном ангажовању у 40-то часовној радној
недељи и годишњим задужењима, као и Решења коефицијенту за обрачун месечних
зарада запослених.
Формирана су одељења уважавајући велики број молби родитеља као интерес и права
ученика. Приликом уписа ученика који су понављали разред обављен је велики број
појединачних и групних разговора са ученицима и родитељима ученика у циљу помоћи у
одабиру образовног профила, савладавању градива, распоређивању у одељења, решавања
и превазилажења васпитно-дисциплинских проблема, разрешења социјалних проблема,
као и око помоћи у превазилазењу кризних ситуација везаних за неуспехе.Интерес
ученика је превладао у свим донесеним одлукама и одговорима на молбе родитеља.
Са циљем стварањa услова за квалитетну теоријску и практичну наставу и
укључивање у савремене токове развоја средње стручног образовања у школској
2019/2020 години остварeне су следеће активности:
Школска библиотека је обновљена новим књигама школске лектире, романима и другим
књигама забавне и естетске књижевности које су препоручили стручно веће природних
наука-српски језик и књижевност и стручни сарадници –библиотекари школе.
Школска библиотека је је обогаћена Енциклопедијом Републике Српске , комплет књига
поклон Општине Врачар, „Сабраним делима Епископа Николаја у XIII књига”, породице
Вучинић , Екциклопедијом Историје уметности , већим бројем књига које су поклон
породице Бошњаковић, Максовић, ауторско дело „Мисли у ћилибару“ Марија
Вученовић.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Дијагностички центар на Дорћолу је опремљен специјалним алатима , уређајима и
опремом неопходном за одвијање наставе образовним профилима којима је дијагостика
кварова на возилима основна компетенција образовања, Електротехничарима за
електронику на возилима.
Дијагностички центар на Дорћолу је опремљен новом маказастом дизалицом , која је
30.01.2020 монтирана и пуштена у рад.
Кабинет Моторних возила је опремљен пластифицираним показним дидактичким
материјалом намењеним за одвиjање наставе за све образовне профиле из предмета
Моторна возила.
У спортској сали је замењена комплетна расвета са 10 нових лед рефлектора.
Кабинет „15 б“ је комплетно опремљен са рачунарима за наставу предмета Web- dizajn,
апликативне методе и одржавање блок наставе – теоријске настеве познавања
саобраћајних прописа.
У кабинету Ауто школе су замењени дотрајали рачунари за теоријску наставу ученика и
кандидата за обуку вожње и за теоријски испит.
У кабинет практичне наставе машинство и обрада метала на Дорћолу –аутомеханичари и
машински теничари моторних возила два рачунара су опремљена са програмима за
дијагностику кварова на возилима.
Све учионице су покривене Wi-Fi везом и таблет рачунарима за електронско вођење
школске евиденције. Таблет рачунари се налезе у зборници и наставници их носе на час.
Амфитеатар школе је реновиран због последница уништења уласком оборинских вода
које су направиле штету на зидовима и инсталацијама у амфитеатру школе. Да би се
започели послови санације предходили су радови замене дотрајалих олука са спољашње
стране школске зграде и одводња воде од школске зграде ка одводним шахтама.
У Амфитеатару школе су изведени зидарски, молерски и столарски радови који су били
неопходни у санацији простора.
Подстицања развоја ученика и подршке ученицима са циљем унапређивања постигнућа
у теоријској и практичној настави у школској 2019/2020 години oстварен је низом
активности које су свакодневно спровођене.
Директор школе, стручни сарадници, помоћници, организатори практичне наставе,
председници стручних већа одржали су 6 састанака педагошког колегијума
разматрајући актуелну проблематику и припремајући презентовање актуелности
Наставничком Већу.
Педагошки колегијум 15.01.2020 је одржан у проширеном саставу са координаторима
школских тимова са циљем договора о активностима који су неопходни за предлоге
равоја школе и израде Развојног плана рада школе у периоду 2020-2025 година.
Сложенe су и укоричене матичне књиге редовних ученика уписаних школске
2014/15,2015/16 за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем образовању и
школске 2016/17 за образовне профиле у трогодишњем образовању.
На свакодневном нивоу обављени су разговори са ученицима код којих се појавила
потреба за посебном подршком у савладавању васпитно образовних потешкоћа. Ученици
су упућивани у сарадњи са родитељима на друштвено користан рад као подршку у
њиховим васпитним потешкоћама , што се показало као веома добро и прихваћено од
стране родитеља и ученика.

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Одржане седнице одељенских већа које су констатовале успех ученика на крају првог и
другог класификацоног периода школске 2019/2020 године.
По потреби Одељењска већа су се састајала и на захтев Одељењског старешине а у циљу
анализе и пружање додатне подршке ученицима којима је овакав вид подршке неопходан
у даљем развоју и напредовању.
Одржано је 5 седница Наставничких већа у школи и 7 наставничких већа на даљину.
Вршена је анализа успеха на класификационим периодима са дефинисаним мерама
унапређења у учењу и владању.
Прећење напредовања ученика и стална подршка ученицима током полугодишта био је
један од приоритета што је резултовало успехом добар(3.00) на нивоу школе.
Остварена је добре сарадње са Центрима за социјални рад што је било од изузетног
значаја за ученика штићенике и ученике којима је овај вид сарадње био неопходан у
даљем васитно образовном развоју и напредовању.
У сарадњи са стручним сарадницима наставници уз стално праћење и процењивање
индивидуалне потребе ученика и предузимање мера за побољшање успеха у учењу и
владању остварен је напредак на унапређивању постигнућа како у теријској тако у
практичној настави.
Ученицима је одржана допунска настава у свим наставним предметима у којима се
појавила потреба за допунском наставом на којој су ученици поред допунске наставе
оцењивани и стимулисани за даљи напредак у учењу и владању.
Преко представника Школског парламента и учешће ученика у свим активностима школе
у циљу повећања квалитета свих кључних области вредновања рада школе ученици су
давали своје предлоге које смо спроводили у дело, као и хуманитарне акције којом су
помогли својим другарима из школе којима је помоћ била потребна и од великог значаја.
Сви запослени су према својим захтевима базираним на интересовањима и стручним
опредељенима имали могућност стручног усавршавање за своје наставне предмете,
размену искустава и интерна усавшавања .
Сви запослени групно и појединачно су информисани о свим активностима у току рада
школе, уз прихватање сугестија и предлога.
Са циљем стварање безбеднијих услова за учење и рад спроведене су следеће Безбедност
и здравље ученика и запослених на раду је један од највећих приоритета и обавеза школе
да то испуни. Из тог разлога услуге пружања вођења послова безбедности и здравља на
раду као и послова заштите од пожара у свему сагласно одредедбама важећих закона дата
је даваоцу услуга који поседује линценцу издату од стране Министарства за рад, борачка
и социјална питања (детаљи наведени у Уговору о пословној сарадњи.
Израђен је План заштите од пожара и предат на сагласност у надлежно Министарство.
Израђен план дежурства наставника и техничког особља, помоћника директора и
координатора практичне наставе и стално се наглашавана је неопходност дежурства.
Сам директор школе врло често дежура да би се ученици осећали безбедније а и
одговорније у школи и школском дворишту. Стално се инсистира на забрани пушења у
школском дворишту и у близини школе као и на културном понашању ученика у
школским просторијама и дворишту школе.
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Велики број разговора је обављен са поједниним ученицима и њиховим родитељим због
проблема изостајања . Одељенске старешине су редовно обавештавали родитеље о
изостајању ученика, међутим код појединих родитеља нисмо наишли на сарадњу па смо
обавестили надлежне Центрe за социјални радМедицинско особље Дома здравља Врачар је обавило планиране прегледе ученика.
Директор школе у сарадњи са Тимом за превенцију насиља организовао је све
активности које су део Извештаја за превенцију насиља школске 2019/20.
Конфликти су решавани у сарадњи са стручним сарадницима и свим запосленим школе
уз уважавање личности и процене тренутне ситуације. Са ученицима и родитељима су
обављани конструктиван разговори који су резултирали разумевањем . За ученике који су
својим понашањем учинили теже повреде радне дисциплине у школи покренути су
дисциплински поступци, одређене активности друштвено корисног рада и са свима се
врши појачан педагошки рад као подршка у савладавању проблема у владању и учењу.
Школа остварује нове и наставља сарадњу са различитим партнерима, установама и
институцијама . Представници предузећа Београдски водовод и канализација који су
изнели своје потребе за кадровима и наша школа нашли су заједнички интерес. Техничка
школа ГСП има просторну и кадровску могућност да кроз дуално образовање испуни
захтеве социјалног партнера који је према Закону о дуалном образовању испунио све
критеријуме. Наши ученици одређених образовних профила би били стипендирани и
кроз дуално образовање остварили би сигуран пут од квалитетног образовања до
сигурног запослења.
Израђен и на време достављен план уписа за школску 2019/2020.
Израђени су елаборати и извршена је верификација образовних профила Возач моторних
возила, Техничар друмског саобраћаја и Електотехничар за електронику на возилима,
спроведен је Завршни испит за Возаче моторних возила по новом Правилнику о
организовању Завршног испита за возаче моторних возила као и матурски испит за
образовни профил Техничар друмског саобраћаја по новом Правилнику о организацији и
спровођењу матурског испита у јануарском испитном року за образовање ванредних
ученика.
Наша школа активно је учестовала у раду у Заједницама средњих школа у сва три
подручја рада.
Потпуна сарадња са Заводима са другим средњим школама високошколским установа и
универзитетима, државним агенцијама,струковним удружењима ,Привредним коморама
Са органима локалне самоуправе остварена је изузетна сарадња и добијена подршка у
активностима школе.
Развијања добрих услова за рад и позитивне радне атмосфере су од великог су значаја за
рад школе. Запослени се организују уз пуну подршку директора по стручној,
рекреативној основи и подручјима личних интересовања.
Сви запослени су укључивани у све активости уз једнакост и транспарентост у
распоређивању радних задатака ,прековременог рада и оставривању колективних и
личних прихода.
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Школе традиционално гаји однос поштовања и уважавања пензинера,који су и ове
године заједно ученицима, гостима и запосленима прославили школску славу Свети
Сава.
Ученици школе су са наставницима српског језика и књижевности Сањом Вукобрат и
Вишњом Трифуновић припремили приредбу коју су присутнима представили у
амфитеатру школе уз пригодне песме и видео презентацију коју је наставник Душко
Тучић пригодно припремио. Школска слава је обележена палењем славске свеће и
сечењем славског колача, а потом заједничким дружењем у просторијама школе.
Формиране су и Решењм одређене све комисије и распоред њиховог рада на извођењу
наставе и учешћу у ипитним комисијама у испитним роковима и на матурским и
завршним испитима ванредних ученика у октобрарском, јануарском ,априлском, јунском
и августовским испитном року школске 2019/20 . године .
Стручно оспособљавање за руковаоце виљушкара организовано ,одређене комисије за
извођење наставе и испита стручне оспособљености.
Редовно праћење и ажурирање и иновирања школског сајта је плод ангажовања
колегинице Снежане Милинковић .
Обављена су полагања наставницима из свих школа Републике Србије. Израђени су
распореди полагања, припреме и потпуна подршка просторно, кадровски и наставним
средствима свим учесницима полагања.
Наставници као и остали запослени потпуно испуњавају законске прописе за радна места
на која су распоређени. Запослени који су били сагласни ангажовани су преконормно и
прековремено за шта су законски и на основу Решења о преконормном и прековременом
раду плаћени у склопу својих месечних примања.
Административна служба школе, као и рачуноводство обављају коректно и на време
своје послове, уз пуну сарадњу са запосленим.
Рад са Саветом родитеља и Ученичким парламетом је веома успешан уз уважавање и са
истим циљем повећања квалитета наставе и боравка ученика у школи.
Школски планом се уређују у складу са значајним датумима, актуеланим догађајима и
најбољим ученичким достигнућима у настави што потпуно подржавам.
Наставља се Одлична сарадња са Полицијском станицом Врачара и школским
полицајцима, али и са Центрима за социјални рад,домовима ученика и незизоставно са
родитељима.
Школа је током предходнох периода пословала стабилно, мирно уз решавање
свакодневних текућих питања и проблема.
Ванредно образовање школе и Аутошкола су остваривали ванбуџетска средства која смо
рацинално трошили. Поједини наставници или групна наставника и запослених су својим
, добровољним радом и залагањем обавили велики број послова који су допринели
квалитету рада школе и заслужују похвале и награде које ће школа у наредном периоду у
складу са Законом и Правилницима тим запосленима наменити.
Школа је организована и радила потпуно према Законским прописима.
Сарадња са родитељима, Министарства просвете , Завода за унапређење образовања и
васпитања, Завода за вредновање квалитета образовно васпитног рада, Школском

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

управом Београда, Градским секретаријатом за образовање и дечију заштиту, ЈКП ГСП
Београд, општином Врачар, Привредном комором Београда, стручним школама,
факултетима и високим струковним школама је од изузетног значаја. Управо на том пољу
директорка има велику сарадњу и школа добија место које својим квалитетима
заслужује.
У школи раде два репрезентативна синдиката чије чланство активно и са сугестијама
учествује у раду и функционисању школе .
Школски одбор школе је радио веома одгововрно и савесно што је довело до
организације рада и послова у школи.Чланови школског одбора веома савесно учествују
у раду како својим редовним присуством тако активним радом.
Школски парламент је веома савесно и вредно ради .
Сарадња ученика са директорком школе је од изузетног значаја и на високом је нивоу,
ученици своје проблеме, ставове и предлоге износе свакодневно и имају пуну помоћ и
подршку на свим школским нивоима.
Ученици и Педагог школе уз подршку и учешће директорке спровели су истраживање
на тему:“ Партиципација ученика у средњој стручној школи „ коју је педагог школе Јела
Станојевић презентовала на Филозофском факултету на скупу педагога.
Сви послови у школи организовања, руковођења, контроле рада, коришћења
расположивих средстава рађени су са моје стране јавно и транспарентно. Савити и
сугестије запослених су биле од веома великог и драгоценог значаја.
Успешно је завршено прво полугодиште школске 2019/2020 године. Настављамо са
радом према Плану рада школе за школску 2019/20.годину Почеле су припреме за
предстојећа такмичења у сва три подручја рада. Наставници за припрему ученика за
такмичење су одређени , ученици се полако припремају за Школска, Регионална као и за
Републичка такмичења.Наша школа је домаћин Регионалног такмичења из подручја рада
машинство и обрада метала за аутомеханичаре и браваре па су припреме почеле. У томе
нам помажу наши социјални партнери који су позитивно одговорили на наше молбе
донације возила која нам требају за извођење такмичења. Све активности које директор
школе спроводи су активности уз сарадњу са свим запосленим школе.
17.03.2020 проглашењем ванредног стања директор школе у оквирима својих
надлежности и примењујући упутства и препоруке Министарства просвете науке и
технолошког развоја организује наставу на даљину преко веб- алата.
Oтворенње viber –групe под назвom ИНФОТШГСП у коју су као чланови групе
укључени сви запослени и Техничке школе ГСП Београд .
Редовно су обавештавани и извештавани сви запослени о свим информацијама везаним
за организацију и реализацију активности рада школе.
Организовано је дежурство у школи.
Извршена је дезинфекција школских просторија.
Послови секретаријата школе и комуникација са надлежним установама се несметано
одвијала све време ванредног стања.
Рад рачуноводства је органзован у почетку из школе, а потом према Упутству радом на
даљину.
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Примање обавештења и упутства Министарства просвете науке и технолошког развоја.
Обавештавање одељенских старешина и стручних сарадницика и стална комуникација у
решавању свих потешкоћа у савладавању техничких и других потешкоћа које су
настајеле током рада и реализације наставе на даљину.
Истицање Родитељима/законским заступницима ученика школе свих линкова на којима
се може приступити лекцијама и платформама за учење.
Директор школе са координаторима учења на даљину Снежане Милинковић и Срђана
Станковић подузима активности са циљем преласка обављања васпитно образовног
процеса на даљину .
Формирање учионице као школске платформе за учење на даљину
http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs
Израђено је обавештење о начину израде налога на систему за даљинско учење и дата
има је адреса : http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/
Израђено је и јавно објављено обавештење за родитеље/старатеље и ученике о
активностима школе и свим обавештењима које Школа добија од надлежне школске
Управе, преко веб алата и на школској згради на видном месту
Сарадња са oдељенским старешинама путем viber-група,whatsapp-група,messenger-група
са ученицима ,родитељима / старатељима.
Израђен је распоред ангажовања наставника за израду наставног материјала за учење на
даљину дел.бр.593/1 од 17.03.2020
Израђиван је и достављан наставни материјал за учење путем поште уколико се јавио
ученик који није имао техничку могућност учења на даљину
Стална комуникација и сарадња са стручним сарадницима и наставницима за потребе
изтаде прилагођеног наставног материјала за ученике којима је неоходана израда
индивидуалних образовних планова уз сарадњу са родитељима .
Подршка ученицима достављањем прилагођених материјала за ученике
(индивидуализација,ИОП1, 2, 3)
Прећење рада ученика на школској платформи,http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/
-WhatsApp група -СМС поруком -Viber-ом, -Messenger-ом -редовним контактом са
родитељима , ученицима , наставницима и свим запосленим у школи
Свакодневни боравак у школи , обавештавање ученика, родитеља /старатеља, законсих
заступника и свих запослених о свим информацијама везаним за организацију рада и
начине реализације образовног рада наставе на даљину.
Преко вибер групе техничка школа ГСП директор школе је редовно слао обавештења и
комуницирао са свим запосленим.
Ученицима који нису имали техничке могућности и нису могу успешно да прате наставу
на даљину организован је безбедан боравак у школи за учење и достава наставног
материјала путем поште.
Надлежна школака управа је редовно обавештавана на недељном нивоу о реализацији
наставног процеса и о свим активностима школе везано за учење на даљину
Директор школе је редовно дневно водио белешке о одвијању реализацје образовно
васпитног рада које су садржавале :

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

-белешке о броју (проценат) приступа ученика на платформама за учење
-проценат успостављене сарадње са ученицима
-проценат активности ученка
-начин комуникације
-начин праћења активности и напредовања ученика
-е-дневник евиденција образовно васпитног рада
-е-дневник-активност ученика
Редовно су одржавани састанци педагошког колегијума школе , сваког понедељка у 10
сати .
Израђен је План превентивних мера заштите од заразне болести Covid 19 и набављена су
сва неопходна средства заштите .
Сачињен је календар активности образовно васпитног процеса до краја школске године и
реализоване су све планиране активности .
Ораганизоване су и одржане све седнице одељенског и наставничког већа . Седнице су
одржаване због епидемиолошке ситуације на даљину .
Уредно су вођени сви записници са седница .
Према Упутствима надлежних организован је рад Ауто школе, практичне наставе –обука
вожње .
Организовано је одговарање ученика који нису били задовољни предложеном оценом и
реализовано је одговарање и оцењивање ућеника у школи уз примену свих мера заштите
ученика и свих зпосених у школи.
Израђени су сви извештаји о успесима ученика на другом тромесечју, полугодишту и на
крају другог полугодишта школске 2019/20. Године.
Ораганизовани су и реализовани сви испити у јунском и августовском испитном року
школске 2019/20. године.
Најбољи ученици школе су похваљени и награђени пригодим књигама, а ученици
генерације по подручјима рада са енцликопедијама.
Свим ученицима завршних одељења уприличена је подела диплома уз посштовање свих
мера заштите од заразне болести Covid 19.
Обављани су сви текући послови .
Са циљем унапређења квалитета наставе на основу предлога стручних већа и ставарње
бољих услова одвијања наставе учионице и кабинети у сутурену школе су обновљени од
последице изливање кишних падавина у сутерен школе .
За извођење практичне настеве – блок наставе обука вожње директор је донео одлуку о
набавци возила „Ц“ категорије које искључиво служи за наставни процес са ученицима
образовног профила возач моторних возила.
Организовани су и реализовани сви испитни рокови у образовању ванредних ученика и
урађени извештаји.
Свим редовним и ванредним ученицима је израђена законски прописана педагошка
евиденција и документација.
Организован је почетак школске 2020/21. године.

•

•
•

Израђен је распоред часова за школску 2020/21. годину прилагођен комбинованом
моделу наставе које је Наставничко веће Техничке школе ГСП одабрало као модел
наставе.
Израђен је Извештај о реализацији плана рада за школску 2019/20. годину.
Израђен је План рада Техничке школе ГСП за школску 2020/21. годину.

Све донесене одлуке и мере као и њихово спровођење за циљ имају:
•
•
•
•
•

Унапређење наставе,
Подршку ученицима у учењу и владању,
Подршка наставницима за квалитет редовних радних обавеза,
За стручно усавршавање наставника и свих запослених
Бољу сарадњу са родитељима и укључивање родитеља у васпитно образовни процес
ученика и савладавањe препрека и потешкоћа у испуњавању школских и животних
проблема.

Извештај о раду наставе
Поред рада са наставницима приправницима, педагог је у сарадњи са директором,
помоћницим директора и координаторима стручних посетила 13 часова редовне наставе, којом
су били обухваћени часови општеобразовних и стручни преднета.
Посећени часови су били вредновани по Обрасцу за посматрање и вредновање школског
часа ( област Настава и учење) са датим стандардима и индикаторима. Изузетно корисним је
анализа часа усменим путем свих присутних на часу, као вид конструктивне размене мишљења,
запажања и искустава.
Према Правилнику о вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа о сваком,
стандарду и датим индикаторима се промишљало и акценат био на:
а) бољој артикулацији часа; б) наставниково прилагођавање рада на часу образовно васпитним
потребама ученика ( наставници прилагођавају захтеве могућностима ученика као и да
прилагођавају темпо рада потребама ученика, њиховим образовним и васпитним потребама); в)
стицање знања ученика и вредновање рада ученика на часу.
Наставници су користили доступне изворе знања уџбенике, а препорука су се односиле и на
коришћење осталих извора знања, часописи, интернет сајтови. Кад код је било потребно за боље
преношење и усвајање знања ученика прелагани су да се примењују панои, слике, модели, као и
примену очигледних средстава.
За даљи рад како ученика тако и наставника сматрамо да је поступак вредновања важан
сегмент у образовно- васпитном процесу те му сваке школске године придајемо велики значај.
Наставници су формативно и сумативно оцењивали ученике, а оцене су углавном уносили у
своје педагошке свеске уз јасну повратну информацију. Сматрамо да је информација наставника
на часу од изузетне важности за учениково напредовање, као и сегмент да ученици сами
процењују и оцењују свој рад (самооцењивање ученика) и то смо у анализи часа увек и
наглашавали.

Извештај о раду помоћника директора
Татјане Мацановић и Биљане Лончар школске 2019/2020. године
У школској 2019/2020. години руководиле смо саобраћајном сменом -Биљана Лончар а Татјана
Мацановић машинском и електро сменом.
План и програм рада помоћника директора дат је у Годишњем плану рада Школе.
• Формирале смо одељења заједно са стручним сарадницима школе.
• Радиле смо на изради распореда дежурстава наставника А и Б смене.
• Током школске године учествовале смо у раду одељењских и наставничких већа као
и педагошког колегијума, као и у раду одељенских већа елктронским путем у време
ванредног стања, као и после ванредног стања
• Пратиле смо све видове образовно-васпитног рада, као и организацију родитељских
састанака.
• Учествовале смо у раду Тима за заштиту од насиља(Татјана Мацановић) и Тима за
самовредновање (Биљана Лончар).
• Учествовале смо у саветодавном раду са наставницима, ученицима и родитељима.
• Учествовале смо у раду Комисије за покретање васпитно-дисциплинских поступака.
• Прегледале смо постојећу педагошку документацију сведочанства и матичне књиге
на крају другог полугодишта
• Правиле смо распоред допунске и додатне наставе као и термина отворених врата.
Учествовале смо у:
• Организацији и спровођењу разредних испита завршних разреда у јунском и
августовском испитном року
• Организацији и спровођењу поправних испита завршних разреда у јунском и
августовском испитном року
• Организацији и спровођењу завршних испита у јунском испитном року
• Организацији и спровођењу матурских испита у јунском испитном року
• Организацији припремне наставе за полагање разредних и поправних испита
незавршних разреда
• Организацији и спровођењу разредних испита незавршних разреда у јунском
испитном року
• Организацији и спровођењу уписа ученика у први разред наредне школске
2020/2021.године у првом и другом уписном кругу
• Са представницима стручне службе, формирале смо одељења новоуписаних ученика
• Решавале смо актуелну проблематику у току наставе:
• Здравствено збрињавање ученика .Покретање васп. дисциплински поступака у
складу са Правилником о оцењивању. Учествовале смо и организовале хуманитарне
активности везане за Протокол друштвено-корисног и хуманитарног рада
Организовале смо радионичарски рад у општини Врачар за матуранте са темом
„Европске интеграције“(Татјана Мацановић).
• Укључивале смо ученике у културне манифестације:
• Дани културне баштине у организацији општине Врачар(обилазак Храма Светог
Саве).
• „Безбедна младост на Врачару“ , матуранти Врачара присуствовали су предавању које
су организовали МУП Врачар, Центар за социјални рад Врачар, Дом здравља Врачар
и Агенција за безбедност саобраћаја.

Биљана Лончар:
•
•
•

У складу са решењем о раду изводила сам наставу из предмета Организација превоза
у одељењу С33, као и блок наставу из Безбедности саобраћаја, Мотора и моторних
возила и Прве помоћи. Такође сам и одељењски старешина одељења С33.
Учествовала сам у раду Заједнице саобраћајних школа које су одржане у Нишу и
Земуну.
Са педагогом и директорком школе посетила сам часове наставника саобраћајне
струке који полажу стручни испит.

Татјана Мацановић
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Социјална анамнеза и формирање досијеа ученика по разредима.
Уважавајући социјалну структуру ученика формирала сам списак од 20 ученика за
бесплатну ужину
рад у стручној служби са ученицима којима је потребна подршка.
Координатор Тима за заштиту од насиља као и рад са ученицима са васпитно
образовним пролемима
Стипендије за одличне ученике.Сарадња са Центром за социјални рад. Муп Стари град
четврто одељење крим. Полиције ради организовања предавања за наше ученике као и
Дом здравља Врачар ( болести зависности, СИДА)
Сарадња са Општином Врачар –превенција суицида као облик ментално хигијенске мере
Невладина организација Цепора- радуионице на тему Млади против говора мржње
Вртић Свети Сава-25 полазника вртића едукација стручне службе и директора школе у
вези саобраћајних прописа и закона примерених узрасној групацији
Учешће у Савету родитеља и Ученичког парламента
Сардања са дипломатским представницима у вези учења европских страних језика
Као социјални радник организовала је две хуманитарне акције током полугодишта
акцију добровољног давања крви са пунолетним ученицима наше школе
Одлазак у Скупштину града са наставницима Перишич и Грумић Д., Савић Ј., Н. Вујић.

Извештај о раду стручних сарадника
•

Стручну службу школе чине стручни сарадници:
Сања Станић -психолог
Јела Станојевић – педагог
Татјана Мацановић – социјални радник

Током школске 2019/2020. године стручни сарадници школе су учествовали у:
•
•
•
•
•

Изради Извештаја о раду школе у школској 2019/2020. години
Изради појединих делова Програма рада школе за школску2020/2021. годину
Изради годишњих и оперативних планова стручне службе.
Прегледу књиге евидениције, матичних књига, глобалних и оперативних планова
наставника.
Конституисању Ученичког парламента - педагог школе.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Изради социјалне анамнезе ученика и формирање досијеа по одељењима и по потреби
индивидуалних планова– носиоц је помоћник директора -социјални радник уз помоћ
стручних сарадника
Информисање одличних ученика о ученичкој стипендији. Прикупљање и обрада података
и дистрибуција формулара –носиоц је помоћник директора-социјални радник уз помоћ
стручних сарданика
Припрема документације и консуслтативни састанци за индивидуалне образовне планове
(ИОП) – психолог школе.
Припрема и набавка тестовног материјала у циљу свеобухватнијег психолошког
саветодавног рада- психолог.
Стручни сарадници су обављали саветодавно-васпитне разговоре са ученицима (групни
и индивидуални) који постижу слабији успех и испољавају тешкоће у прилагођавању на
живот и рад у школи и имају проблема у понашању; имају теже повреде обавезе ученика;
живе у неповољним породичним и другим социјално-педагошким условима (без
родитеља, разведени, ученици путници, ученици из домова ученика и сл.); ученицима
придошлим из других других градова и насеља као и ученицима корисницима
психоактивних супстанци.
На упут директора школе, нови и потенцијални ученици школе су укључивани у процес
психолошке процене у циљу адекватијег одлучивања и прилагођавања променама школе
и/илиобразовног профила.
Стручни сарадници су активно учествовали у раду Тима за превенцију насиља, појачан
васпитни рад, као и вођење васпитно-дисциплинског поступка и предлозима за
укључивање у друштвено-користан рад, као и у раду Тима за подршку ученицима.
Индивидуали саветодавни рад са ученицима у циљу правилног професионалног
оријентисања и усмеравања се обављао уз активно учешће стручних сарадника и чланова
Тима за каријерно вођење и саветовање .
Индивидуални саветодавни рад са ученицима којима је потребна психолошка, социјална
и педагошка подршка.
Ученици код којих је идентификована потреба за психолошком проценом, тестирањем
актуелног психолошког статуса или психолошким саветодавним интрвенцијама.
Индивидуални саветодавни рад са наставницима у циљу пружања подршке ученицима
који су испољавају тешкоће из домена менталног здравља.
Сарадња и саветодавни рад с родитељима ученика огледала се у: прикупљању података
од родитеља значајним за упознавање и праћење развоја ученика; информисању
родитеља о педагошким карактеристикама и проблемима њихове деце; обављању
педагошко саветодавног рада (групно и индивидуално) с родитељима ученика ради
њиховог упућивања у поступке за решавање проблема деце
Стручни сарадници су активно учествовали у процесу васпитно-дисиплинских поступака
и увођењу мера друштвено корисног и хуманитарног рада.
Активно учествовање у раду одељенских већа и израда тимских закључака као првог
корака ка индивидуализацији наставе.
Прављење плана заштите ученика и праћење ученика изложених стресним и кризним
ситуацијама у школској средини – психолог. Такође у склопу предложених мера
саветодавни рад са наставницима у њиховом раду са ученицима изложеним кризним
ситуацијама.
Активно спровођење медијације у конфликтима, самостално и у сарадњи са директором и
помоћнцоа директора.
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Извештавање и анализа успеха ученика и одељења на крају класификационих периода на
седници Наставнићког већа, састанцима Школског одбора и Савета родитеља-педагог
Учешће у раду педагошког колегијума.
Посете часовима редовне наставе, посете угледним/огледним часовима наставника
носиоц -педагог у сарадњи са директором школе помоћницима директора и члановима
стручних већа посетила 13 часова редовне наставе, као . као и угледном часу биологије
/хемије. Учешће у непосредној припреми наставника - избору и конкретизацији циља и
задатака који треба да се остваре на часу; одабирању и примени ефикаснијих облика,
метода и средстава рада ради остваривања постављених циљева и задатака. По завршетку
посећеног часа са наставницима је дискутовано о реализацији часа присуствовала.
Координатор Тима рада са приправницима педагог је пружала помоћ наставницима
приправницима, у изради глобалних и оперативних планова, припрема наставника за
час, вођења педагошко документације, као и помоћ наставницима за полагање испита за
лиценцу.
У сарадњи са директором школе Маријом Вучинић, помоћником директора Биљаном
Лончар и члановима наставничког већа, психолог је присуствовала и евалуирала, угледни
час српског језика и верске наставе (јануар 2020).
Током септембра и октобра месеца реализоване су часови у одељењима првих разреда
(М11, Е12, С11, С13,С15, С16), Вештине учења и мотивација за учење – психолог.
Часови у склопу активности каријерног вођења и саветовања у реализовани у одењењу
С41 (октобар) и С42 (новембар) – психолог школе.
У новембру месецу наставнице Техничке школе ГСП Татјана Мацановић, Гордана
Крсмановић, Марија Баић и Јела Станојевић су биле на обуци Центра Е8. Гордана
Крсмановић и педаго Јела Станојевић реализовале су радионице у одељењима С32, С33,
С43 , E41 и С16. У одељењима трећег и четвртог разреда (С32, С33, Е41 и С43) била је
реализована радионица бр. 14, из Приручника под називом Призори забављања.
Сматрамо ову радионицу јако интересантном за овај узраст и као вид превенције насиља
над женама, која се тематски уклопила са Недељом борбе против насиља над женама.
У децембру месецу педагог је реализовала још две раионице у одељењу С25 и одељењу
С42. У одељењу С25 била је реализована радионица Облици насиља, а у одељењу С42
Призори забављања, заједно са одељеским старешином Сузаном Јанковић радионица је
реализована на Енглеском језику (2 школска часа).Ученици су јако лепо прихватили
начин и рад радионице. Урађен је пано проистекао са радионица „Здрави и Нездрави
односи“. У одељењу С12 педагог је са одељенским старешином Мајом Мијатовић и
помићником директора Биљаном Лончар такође одржала радионицу о превенцији насиља
са учеником који је био носиц радионице, у складу самером друштвено-корисног рада.
Укупан број ученика који су учествовали у радионицама износи 185, 158 дечака и 27
девојчица.
Стручни сарадници су учествовали у раду Тима за самовредновање школе, Тима за
инклузију, Тима за превенцију насиља и Тима за каријерно вођење и саветовање као и
Тима за стручно усавршавање наставника.
У октобру месецу психолог је учествовала на IX конгресу психотерапеута (од 24-27.10).
Педагог Јела Станојевић, присуствовала је скупу, округлом столу на тему „Насилно
понашање ученика према наставницима у средњој школи“, у организацији Педагошког
друштва Србије и Завода за унапређивање образовања и
васпитања 13. септембра 2019.године у Дечјем културном центру Београд.
Педагог Јела Станојевић присутвовала је Републичкој секцији стручних сарадника која је
била одржана 26. октобра 2019. године, у 12 часова у Другој економској школи.
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Педагог је учествовала на XVIII конкурсу за најкраћу причу Издавачке куће Алма, и
прича Бутик се нашла у Збоорнику одабраних кратхих проча 2019 године који је
приредио Ђорђе
Педагог је узела активно учешће на Скупштини педагога, у организацији Педагошког
друштва Србије 22.11.2019. године, Филозофски факултет у Београду. На Скупштини је
учествовало 44 делегата из свих активних подружницаиз Србије. На Скупштини педагог
је именована за уредника Педагошких новина.
Педагог је присуствовала панел дискусији "Како си ... у школи?"10. децембра, са
почетком у 15 часова у Дорћол Платз-у (Добрачина 59, Београд). Учесници / е панела:др
Снежана Вуковић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Група за
образовање мањина, социјална инклузија и заштита од насиља и дискриминације; Наташа
Стојановић , Педагошко друштво Србије, гимназија Свети Сава; Александар Марков ,
Форум београдских гимназија, Осма београдска гимназиј и Бранко Бирач , Центар Е8.
Током децембра психолог школе је присуствовала онлајн стручном усавршавању
„Супервизија саветодавног рада на принципима АКТ терапије“.
Педагог је на Скупу педагога на Филозофском факулттеу, 24 и 25. јануара 2020. год. била
један од модератора сесије и излагач постер презентације „Партиципација ученика у
средњој стручној школи“, настала након спроведеног истраживања у школи на узорку од
132 испитаника. Било је изложено шест постер презентација у холу првог спрата
Филозофског факултета, изложен постер Техничке школе ГСП био је високо оцењен и
јако запажен. Тема овогодишњег скупа носила је назив „ Партиципација у образовањупедагошко (п) огледи“.
Педагог Јела Станојевић присутвовала је и пратила рад Републичке секције стручних
сарадника
Педаагог Јела Станојевић 28.2.2002. учествовала је у емисији Студио знања РТС2 , тема
је била Врлине.
Током онлајн наставе, стручни сарадници су пружали додатну подршку ученицима и
родитељима након обраћања одељенских сатрешина и предметних наставника
Стручни сарадници су били укључени у рад педагошког колегијума, одељенеских и
наставничких већа
За време онлајн наставе стручни сарадници су спровели истраживање у коме су
испитаници били родитељи и ученици, а односио се на онлајн наставу ученика у школи.
Резултате истраживања психолог је преко ЗООМ-а представила наставницима и
родитељима школе
Педагог је посећивала вебинаре (11 вебинара) и стручно се усавршавала за време онлајн
наставе.
Учествовала је на конкурсу „ Подршка стручним сарадницима у основним и средњим
школама у отежаним условима уз програм учења на даљину“, носилац пројекта
Педагошко друштво Србије, пројекат подржавају МПНТР, УНИЦЕФ и Друштво
психолога Србије. Била је реализатор успешног вебинара под називом „ Како се дружити
у време ограниченог кретања“, презентација и писани материјал као и вебинар налазе на
платформи, Национали образовни портал.
За време онлајн наставе изашао је први борој Педагошких новина, за уредника новина
педагог Станојевић Јела је изабрана на почетку школске године на седници Управног
одбора Педагошког друштва Србије
Стручни сарадници свакодневно су водили дневник рада и активности, активно пратили
прописе и упутства за унапређење педагошке и психолошке праксе и континуирано се
усавршавали

•

Сарадња са стручним институцијама (образовним, здравственим, социјалним) Општином
Врачар и Канцелоријом за младе Општине Врачар, ПС Врачар одвијала се по потреби
током школске године.

Извештај о раду Ученичког парламента
Током школске 2019/2020. године одржана су 3 састанaка Ученичког парламента.
Први састанак Ученичког парламента одржан је 9.09.2019. године у амфитеатру школе.
Дневни ред:
1. Конституисање Ученичког парламента
2. Избор руководствапарламента- председника, записничара и два пунолетна ученика
представника која учествују у раду Школског одбора
3. Прописи за рад ученичког парламента, права и дужности ученика
4. Разно
Помоћник директора Татјана Мацановић је све присутне ученике упознала са историјом рада
школе, са проходношћу уписивања на факултете и високе струковне школе након завршетка
четворогодишњег и трогодишњег школовања, али и о правима ,обавезама и одговорностима
ученика у школи.
За председника Ученичког парламента изабран је Ивановић Виктор из одељења С41. За
подпредседника изабран је Урош Кршљан М31, записничар Шиљић Теодора С43. Учениции
Белојица Урош С43 и Марић Михајло С42 изабрани су да присуствују седницама Школског
одбора. Ученици су на састанку упознати са Законом о основама система образовања и
васпитања, правилима понашања у школи.Радило се по Статуту Ученичког парламента. У
пријатној атмосфери представници одељења су позвани на активно учешће у раду Ученичког
парламента од стране помоћника директора и педагога Јеле Станојевић.
Други састанак Ученичког парламента одржан је 24.10.2019. године.
Дневни ред:
1. Превенција насиља у школској средини
2. Разно.
Представници МУП-а су ученициам Ученичког парламента одржали предавање на тему Права и
одговорности ученика у школској средини и ван ње ( вожња без дозволе, лична карта).
Трећи састанак Ученичког парламента одржан је 13.12.2019. године.
Дневни ред:
1. Резултати ученика и одељења на крају класификационог периода и мере за унапређење
образовно- васпитног рада
2. Сликање матураната
3. Разно.
Закључци трећег састанка су били да само редовност ученика на настави, али и посећеност
допунске наставе, као и активност на часу главне одлике да се одржи успех ученика.
Представници парламента ће у својим одељењима мотивисати ученике да промовишу добре
резултате у школи посебно пред крај првог полугодишта. Представници парламента обавестили
су матуранте о изради фотографија и посебним корицама у којима ће бити фотографије, што су
матуранти прихватили.

Хуманитарна и јако лепа акција коју су покренули ученици Ученичког парламента
односила се на помоћ другу из школе из одељења Е23. Ученици су у школи за кратко време
скупили новац и у правом тренутку помогли другу и његовој мами. То је био један заиста леп
гест на који су сви у школи били јако поносни.
Акција „Чеп за хендикеп“ коју је покренуо Ученички парламент, била је спроведена тако
што смо 2 џака чепова однели у вртић „ Мића и Аћим“ , а овај дистрибутивни центар на
Врачару је чепове проследио на праву адресу, Удружењу за церебралну парализу.
Четврти састанак Ученичког парламента био је планиран 17.3. 2020. , али збпг
прогалашења ванредног стања у земљи није био реализован. Платформа Ученичког парламента
била је постављена на е-учионици. С обзиром да је то било ново искуство, ипак су све предлоге
ученици Ученичког парламента прослеђивали одељенским старешинама, директору и педагогу
школе.
Извештај о реализованим радионицама у школи
У новембру месецу наставнице Техничке школе ГСП Татјана Мацановић, Гордана
Крсмановић, Марија Баић и Јела Станојевић су биле на обуци у организацији Центра Е8, здрави
стилови младих.
У одељењима трећег и четвртог разреда ( С32, С33, Е41 и С43) Јела Станојевић, педагог
и професорка филозофије Гордана Крсмановић реализовале су радионицу бр. 14, из
приручника под називом Призори забављања. У одељењима С16 и С25 радионицу о облицима
насиља.
У децембру месецу педагог је реализовала још две раионице у одељењу С25 и одељењу
С42. У одељењу С25 била је реализована радионица Облици насиља, а у одељењу С42 Призори
забављања, заједно са одељењским старешином Сузаном Јанковић радионица је реализована на
Енглеском језику (2 школска часа).
Ученици су јако лепо прихватили начин и рад радионице. Урађен је пано проистекао са
радионица „Здрави и Нездрави односи“.
У школи је педагог реализовала радионицу са,одељенским старешином Мајом Мијатовић
и учеником коме је покрениут васпитно-дисциплински поступак и моблик рдаионица на тему
насиља из Приручника Центра Е8. Шасу је присутвовала Биљана Лончар, помоћник директора.
Сматрамо ове радионице јако интересантним за овај узраст и као вид превенције.
Радионица о облицима насиља тематски се уклопила са Недељом борбе против насиља над
женама. Ученици су јако лепо прихватили начин и рад радионице. Сценарио смо прилагодили
условима рада, тако што смо ученицима поделили ископиране и ицсецкане картице из Табеле
ресурса, а оно су имали задатак да у групи издвоје пет најдоминатнијих примера који су на њих
оставили највећи утисак за категорије „Здрави односи“ ( ми смо ову категорију назавли
прихватљиво понашање) и „ нездрави односи“ ( категорија неприхватљиво понашање).

Свака група представила је своју листу призора прихватљивог и неприхватљивог
понашања. Након рада у групима у одељењу резимирамо рад група изаједно долаѕимо до
закључка на чему се заснивају прихватљиви( здрави) односу у забављању.
Изложићемо облике проихватљивих и неприхватљивих понашања која су ученици
највише издвајали.

Прихављиви облици понашања – здрави
односи

Неприхављиви облици понашања –
нездрави односи

Заједнички делите рачун за вечеру и улазнице
за кино.

Када излазе заједно он увек гледа у тела
других жена. Понекад даје коментаре о
томе како суи оне „ добре“.

Они кажу једно другом када пролазе кроз
тежак период код куће или у школи.

Он врши притисак на њу да имају секс.

Он вози брзо , а она каже да се због тога осећа
непријатно. Он успорава и извињава јој се због
тога.

Он је зграби за руку за време једне
расправе.

Наљуте се због нечега, али увек разговарате о
томе и саслушате мишљење сваког од вас.

Она га вара. Он јој направи модрицу на
оку.

Он је зове следећег дана, након важног изласка
да јој каже како се одлично провео то вече и да
се нада да се она дпобро наспавала.

Он јој каже да је глупа – током једне
расправе.

Чак иако имате различита уверења и ставове,
можете поштовати узајамне ставове.

Он врши притисак на њу да му дозволи
да је слика голу. Он планира да постави
слике на интернет говорећи јој „ О драга
ти једноставно изгледаш тако добро и ја
желим да те читав свет види.“

Када је она љута он пажљиво слуша шта она
говори.

Она одлучује да га поревари како би га
учинила љубоморним.

Закључци са радионице били су да је добра здрава веза она у којој постоји договор, разговор,
поверење и компромис.Одељења која смо навели су била мешовита, у смислу дечаци и
девојчице. Једино су ученици одељења Е41 , где није било девочица, тврдили у већини да је за
добру везу важан новац. Дечаци су нагласили материјални страну везу, јер традиционално,
оптерећени су ставом да су они” јача половина” , да су они ти који морају финансирати изласке.

Од продуката са радионца направљен је пано који је окачен у холу школе.
Радионица 8, Схватање циклуса насиљау одељењу С16, шаље нам из продуката
добијених на часу да је нажалост, физичко насиље јако заступљено. Да су ученици били
сведоци туче, да су били у ситуацији када су вршили насиље и када је насиље вршено над њима.
Ова врста насиља увек је везана за негативна осећања, износили су да су се осећали јако
нервозно и напето када су користили насиље, а када је вршено насиље над њима осећали су се
лоше, тужно, повређено.
Закључак радионице је био такав да смо нажалост свакодневно сведоци различитих
облика понашања насиља. Да је насиље научено понашање и баш као што је такво оно се може
спречити и одучити.
Одговорност сваког од нас, нас одраслих али и младића и девојка је у томе да у друштву
изграде позитине односе и односе пуне поштовања како би се насиље спречило..
У школи је педагог реализовала радионицу са,одељенским старешином Мајом Мијатовић
и учеником коме је покрениут васпитно-дисциплински поступак и моблик рдаионица на тему
насиља из Приручника Центра Е8. Часу је присуствовала и Биљана Лончар, помћник директора.
Укупан број ученика који су учествовали у радионицама у школској 2019/20 години
износи 185, 158 дечака и 27 девојчица.
Извештај Координатора Тима за рад са приправницима у школској 2019/2020. године
Рад са наставнициам приправницима се одвијао кроз области:
1) Планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-васпитног рада;
Упознавање приправника са документацијом рада школе
2) Праћење развоја и постигнућа ученика; Рад са ученицима са сметњама у развоју и помоћ
наставницима при изради ИОП-а
3) Професионални развој и стручно усавршавање наставника
4) Помоћ наставницима приправницима при савлађивању програма за испит за лиценцу и
припрема за час су области рада и активности рада са приправницима који се реализују
током целе школске године.
Један од битних фактора унапређивања образовно-васпитног рада школе је рад са
приправницима са којима координатор Тима у сарадњи са директором школе, ментором,
стручним већима ради током целе године. Са наставницима приправницама педагог је радила
током целе школске године учествовала у Комисији за рад савладаности програма приправника
са иректорком, помоћницима директора или члановима стручних већа.
У овој школској години могли су се видети јако добри резулттати сарадње свих чланова
Тима. Наиме, прошле школске године био је запажен број посета код наставника приправника
који су се спремали за испит за лиценцу. Након посете часа са приправником се анализирао час
и указивало на мере унапређења.

Сарадња је била настављена и у овој школској години како кроз припреме наставника за
час полагања за лиценцу, тако и помоћи око педагошкигх ситуација, документације, рада са
ученицима, наставницима и родитељима.
У овој школској години месецу испит за лиценцу полагало је 11 наставника из школе:
Јелена Илић, Турајлић Драган, Свјетлана Гавриловић Јанковић, Анастасов Радомир, Костић
Драгослав, Кљаић Жељко, Василић Јована, Белензада Мирјана, Малетић Јелена, Јелкић Милош
и Милица Чолић Панић.
Стручно усавршавање педагога у школској 2019/2020. години
Педагог је пеисуствовала округлом столу на тему „Насилно понашање ученика према
наставницима у средњој школи“, у организацији Педагошког друштва Србије и Завода за
унапређивање образовања и васпитања 13. септембра 2019.године у Дечјем културном центру
Београд.
Педагог је учествовала на Скупштини Педагошког друштва Србије 22.11.2019. године,
Филозофскои факултет у Београду. На скупштини је учествовало 44 делегата из свих активних
подружница из Србије. На седници Управног одбора Педагошког друштва Србије, педагог Јела
Станојевић је узабрана за уредника Педагошких новимна, а на Скупштини се обратила колегама
захвалила на именовању и позвала колеге на сарадњу.
У новембру месецу наставнице Техничке школе ГСП Татјана Мацановић, Гордана
Крсмановић, Марија Баић и Јела Станојевић су биле на обуци у организацији Центра Е8, здрави
стилови младих.
Педагог је присуствовала панел дискусији "Како си ... у школи?" 10. децембра, са
почетком у 15 часова у Дорћол Платз-у (Добрачина 59, Београд). Учесници / е панела:др
Снежана Вуковић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Група за образовање
мањина, социјална инклузија и заштита од насиља и дискриминације; Наташа Стојановић ,
Педагошко друштво Србије, гимназија Свети Сава; Александар Марков , Форум београдских
гимназија, Осма београдска гимназиј и Бранко Бирач , Центар Е8.
Дана 24. и 25. јануара 2020. године одржани су Сусрети педагога, под окриљем стручнонаучног скупа на тему „Партиципација у образовању- Педагошки погледи“. Сусрете су
организовали, као и претходних година Педагошко друштво Србије и Филозофски факутет у
Београду-одељење за педагогију. На овом скупу педагог је након спроведеног истраживања у
школи, представила на скупу резулатате истраживања под називом “ Партиципација ученика у
средњој стручној школи“ у форми постера који је био похваљен и добио позитивне критике.
Такође на овом скупу педагог је била и модератор једне од сесија.
Педагог Јела Станојевић 28.2.2002. учествовала је у емисији Студио знања РТС2 , тема је била
Врлине.
Педагог је присуствовала панел дискусији "Како си ... у школи?" 10. децембра, са
почетком у 15 часова у Дорћол Платз-у (Добрачина 59, Београд). Учесници / е панела:др
Снежана Вуковић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Група за образовање
мањина, социјална инклузија и заштита од насиља и дискриминације; Наташа Стојановић ,
Педагошко друштво Србије, гимназија Свети Сава; Александар Марков , Форум београдских
гимназија, Осма београдска гимназиј и Бранко Бирач , Центар Е8.

За време онлајн наставе изашао је први борој Педагошких новина од како је педагог
уредник.
У школи је спроведено онлајн истраживање од стране стручних сарадника у вези онлајн
наставе. Анкета онлајн била је намењена ученицима и родитељима. Приказани резултати
предочени у ППТ презентацију преко апликације зум.
Педагог Јела Станојевић је учествовала у пројекату под називом „ Подршка стручним
сарадницима у основним и средњим школама у отежаним условима уз програм учења на
даљину“ Педагог је реализовала вебинар на тему „ Како се дружити у време ограниченог
кретања“,25. 5. 2020. у 18 часова. Техничку помоћ педагог је имала од Катарине, секретара
Педагошког друштва Србије. На вебинару је било присутно 65 учесника. Вебинар је био
интерактивне природе, баш какав је и осмишљен у раду са ученицима у вишим разредима
основне школе и средњошколцима.
У време онлајн наставе педагог је пратила следеће вебинаре:
1. Пратила Конференцију Дигитално образзовање 10. и 11. 4.2020.
2. „Учење на даљину у време Ковид19: перспективе различитих актера“, вебинар
реализован 07. маја 2020. године
3. „Резилијентност у контексту пандемије“ , вебинар реализован 14.05.2020. године
4. „Како се дружити у условима ограниченог кретања?“ , вебинар реализован 25. маја
2020. године
5. „Технике за конструктивно превазилажење стреса - освешћивање емоционалних
доживљаја у кризним ситуацијама, вебинар реализован 26.05.2020. године
6. „Технике за превазилажење стреса; Освешћивање емоционалних доживљаја у
кризним сутацијама/актуелним условима.“ , вебинар реализован 29.05.2020. године
7. „ Како до читања са разумевањем у онлајн контексту“, вебинар реализован 4.6.2020.
8. „ Иззбор и конципирање елелктронског материјала за онлајннаставу“, вебинар
реализован 10.6.2020.
9. „Сарадња са родитељима у ванредник ситуациама“, вебинар реализован 11.6.2020.
10. „Развијање критичког приступа информацијама“, вебинар реализован 19.6.2020.
године
11. „Како помоћи деци у организацији рада од куће“, вебинар реализован 22.06.2020.
године.
Извештај Тима за инклузивно образовање
У септембру је формиран тим за инклузију и израђен акциони план тима, који представља
саставни део годишњег плана рада школе.
На почетку школске године направљена је процена- да ли у одељењу има ученика који имају
документацију из основне школе - за ученике уписане у први разред. У први разред 2019/2020
год. уписана су шест ученика за које је настављен даљи рад по индивидуалном образовном
плану: СА,ДК,МР,СЈ,ДД,ВВ
Стручни сарадници наше школе,разговарали су родитељима/старатељима следећих ученика:
1. ШШ С15-на основу разговора са мајком и учеником,у ОШ радио по посебном програму
(ИОП1),
2. КЛ Е12- на основу разговора са учеником и оцем и достављене медицинске
документације и изјаве родитеља- у основној школи спровођене мере подршке,редовно
праћен од референтних установа

3. ИС Е13- оперисао тумор темопоралне кости Са ученицима осталих разреда настављен
рад у сарадњи са одељењским старешинама и предметним наставницима.
Координатор тима за инклузивно образовање и одељењски старешина одљења С22 разговарали
су и са мајком ученика Тодоровић Лазара,због тешкоћа у учењу и договорено је да мајка
писаним путем поднесе директору школе предлог за утврђивање права на ИОП1 из два
предмета:Регулисање и безбедност саобраћаја и Механика,али мајка то није учинила до краја
школске године.
Настављен је рад са ученицима другог и трећег разреда. СЛ,ЦД,СФ,РА,МА,ЂВ,МА
Следећи ученици нису били на списку у претходној школској години али је било
потребно праћење: ВМ,ШМ,ЂА,ВН,ТЛ
Сваки наставник добије упутства на самом почетку и сваког ученика, за кога постоји
потреба за додатном подршком, прати у неком периоду –месец дана, на основу чега
даје своју процену ученикових способности, вештина, самосталности,
функционисања у раду у групама, затим прати учеников развој и могућности за
напредовање. На основу процене приступа се измени начина, метода и техника рада,
или садржаја, по унапред утврђеном плану.
Са два ученика је настављен рад од претходне године по ИОП-у.
Одељењска већа одржавана на крају сваког класификационог периода и по потреби.
Сарадња са родитељима је на задовољавајућем нивоу. Долазе у школу редовно и
када се ради ревидириње плана и када треба да се да сагласност о даљем раду.
На свим одељењским већима који их је било по пет за сваког ученика који ради по
ИОП-у дате су смернице од стране психолога Сање Станић, где и како и шта треба
применити и на који начин како би настава била успешнија.
Континуирано се прати редовност похађања наставе током целе школске године, као
и постигнуће ученика.
Са ученицима обављани разговори.
Нереализоване активности:
Интерно усавршавање на тему Индивидуализација у настави и радионица са
члановима ученичког парламента нису реализововане због наступања ванредног
стања.
Није било потребе за сарадњом са интерресорном комисијом.
АКТИВНОСТИ ШКОЛE У ОДНОСУ НА УПУТСТВО О
ОРГАНИЗОВАЊУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ
Укупан број ученика : 1220
Укупан број нaставника : 120
Број стручних сарадника 4 ,психолог, педaгог ,социјални радник, библиотекар
Школа има 47 одељења у три подручја рада од чега 22 одељења у подручју рада
саобраћај, 12 одељења у подручјеу рада машинство и обрада метала и 13 у подручју рада
електротехника.
5. 15.03.2020 године одмах по проглашењу Oдлуке Владe Србије o проглашењу ванредног
стања на целој територији Републике Србије отворена је viber –група и названа
ИНФОТШГСП у коју су као чланови групе укључени сви запослени Техничке школе
ГСП Београд .Сви запослени су добили обавештење да установа неће радити од
16.03.2020 године.
1.
2.
3.
4.

6. Од 16.03.2020 године у школи су радили директор школе , домар и једна спремачица,
повремено два радна дана запослени у рачуноводству школе, шеф рачуноводставa
,благајник, администартивни радник у ауто школи један дан ,
шеф ауто школе два дана, помоћници директора два дана.
7. Школа је дезинфикована и сви смо користили средства за дезинфекцију руку.
8. Обављени су неопходини послови у функционисању школе. Издате су потврде
о школовању и Уверељења о завршеним разредима и завршном испиту као и дупликати
бившим ученицима који су огласили неважећом своју предходно издату документацију.
9. Примана су обавештења и упутства Министарства просвете науке и технолошког
развоја.Одељенским старешинама и стручним сарадницима достављен је на вибер-групу
допис Министарства просвете науке и технолошког развоја,министра,господина Младена
Шарћчевића о оставривању образовно-васпитног рада учењем на даљину за ученике
основних и средњих школа.
10. Родитељима/законским заступницима ученика школе истакнути су сви линкови на којима
се може приступити лекцијама и платформама за учење.
11. 16.03.2020 године наставникик информатике Снежана Милинковић је формирала еучионицу као школску платформу за учење на даљину
http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/
Наставницима је израђено обавештење о начину израде налога на систему за даљинско
учење и дата има је адреса : http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/
12. Родитељи/старатељи и ученици су обавештени о активностима школе и са свим
обавештењима које смо добијали од надлежне школске Управе, сва обавештења су
стављана на сајт школе.
13. Одељенске старешине су путем viber-група,whatsapp-група,messenger-група ступили у
контакт са ученицима ,родитељима / старатељима.
14. По информацијама од одељенских старешина са 7 ученика нису успели да ступе у
контакт, а то су ученици који су од почетка школске године изостајали са наставе у
великом броју изостанака, о чему су њихови родитељи/старатељли и Центар за социјални
рад обавештени . Са свим осталим ученицима се успоставио контакт и ученици су
отворили налоге на школској платформи за учење на даљину.
15. Директор школе и чланови педагошког колегијума дефинисали су активности у
остваривању образовног –васпитног рада
16. Израђен је распоред ангажовања наставника за израду наставног материјала за учење на
даљину.
17. Наставницима је сугерисано дa употребе све начине комуникиције на даљину са
ученицима, да директора обавесте уколико неки ученик нема могућност учења на даљину
да би му се обезбедио материјал за учење на неки други начин као и неопходаност
контакта са родитељима за израду наставног материјала за ученике којима је неоходана
израда индивидуалних образовних планова.
18. На школској платформи за учење створена је веома значајна база знања коју ученици
веома ажурно посећују. Наставници током предходне радне недеље кроз различите врсте
размене ученицима дају домаће задатке, постављају задатке, вежбања, а ученици такође
достављају наставницима повратне информације.

19. Наставницима је усгерисано да је неопходно водити рачуна на дневно оптерећење
ученика па су се наставници међусобним контактом и сарадњом договарали.
20. Наставници су добили обавештење да у е-дневнику воде евиденцију образовно –
васпитних активности на даљину са напоменом на који начин су реализовали наставни
час. Контрола рада, ангажовања наставника као и ажурирање свих видова евиденције
редовно се прати од стране директора школе. Редовно се пружа помоћ и подршка
ученицима, родитељима , наставницима као и свим запосленим у школи.
21. Наставницима је сугерисано да редовно прате напредовање ученика, да формативно
ученике оцењују и мотивишу.
22. Стручни сарадници у школи као подршку новом начину учења у сталном су контакту са
наставницима и ученицима и помоћи у изради наставних материјала као и комуникацији
са ученицима и родитељима.
23. Недељне оперативне планове наставници шаљу на е-mail формиран на Office 365.
24. Наставници наставног предмета практична настава из подручја рада машинство и обрада
метала и електротехника имају снимљене показне метеријале на које ученике упућују .
25. Наставу наставног предмета практична настава –обука вожње за све образовне профиле
који у Наставном плану и програму имају обуку вожње није могуће изводити тренутно,
али се ученици упућују на сајт школе и на платформу учење тестова и полагања возачког
испита да вежбају саобраћајне прописе и правила који ће им бити од велике користи при
обуци вожње када се створе услови за наставак наставног процеса.
26. До писања овог извештаја нема информације да је неко од ученика или запослених са
здрастевним проблемима
1. Сви ученици (1220) су информисани о распореду и терминима ТВ наставе/платформе
РТС Планета.E mail-ом (број ученика) ,СМС поруком ,Телефонски ,Viber-ом,Messengerом .На други начин : обавештење на сајту школе, обавештење на школи на видном месту
2. Обавештење о настави на даљину је доступно :
А) (На школском веб сајту )
Б) (На улазним вратима школе/спољњој огласној табли )
В) Путем локалних новина и ТВ станица
Г) (Послато родитељима/старатељима E mail-ом, СМС поруком, Viber-ом,
Messenger-ом... Д) )
На други начин (написати који) телефонским разговором.
3. Ресурси школе омогућавају додатну подршку учењу на даљину путем :
http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/
moodle. tehnickaskolagsp.edu.rs
4. Број ученика чији родитељи ће преузимати штампане материјале је 0 према досадашњим
извештајима одељенских старешина . ученици су се улоговали на школску платформу за
учење на даљину, одељенске старешине и наствници шаљу наставни материјал
електронским путем

5. Посебни материјали за ученике (индивидуализација, ИОП1, ИОП2, ИОП3) достављају се
за 5 ученика.
http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/
СМС поруком ,Телефонски ,Viber-ом,Messenger-ом родитељима.
6. Наставницима је скренута пажња о потреби детаљног прегледа материјала (презентације,
анимације, радни листови...) које преузимају са интернета и о потреби поштовања
ауторских права. Наставници су обавештени путем личне комуникације и преко
формиране вибер групе ИНФОТШГСП (уписати).
7. Праћење оптерећености ученика планирамо:
А) (Кроз комуникацију одељењских старешина, ученика и родитеља )
Б) (Кроз комуникацију одељењских старешина и предметних наставника )
В) (Кроз сарадњу стручне службе и одељењских старешина)
8. Ученици су ,према изјавама наставника веома мотивисани, како за учење на даљину тако
и у свим активностима везаним за решавање задатака које пред њих поставе наставници.
Веома је добра сарадња. Ученици исказују велику међусобну подршку као и подршку
својим наставницима, одељенским старешинама. Наставници су веома ангажовани у
новим измењеним условима, у сталном су контакту са ученицима и њиховим родитељима
и о свему редовно извештавају директора школе.
9. Број наставника који код куће имају техничке услове да остварују наставу на даљину 114,
број нaставника који немају пoтребне техничке услове 6.
10. Проблем са недостајућим техничким условима појединих наставника за остваривање
наставе на даљину превазишли смо на следећи начин:Наставници који нису имали
техничку могућност остваривања наставе на даљину школа је омогућила таблет рачунаре
који се иначе користе у електронском вођењу евиденције образовно- васпитног рада
школе е-дневника, на реверс . Једна наставница се жалила са лошом интернет везом у
стамбеном простору у ком живи и за њу ће по потреби бити обезбеђен екстерни флеш за
интернет везу. Помоћницима директора и стручним сарадницима такођер је обезбеђена
техничка подршка са 2 таблет рачунара и два лап-топ рачунара.
Радна недеља: ( 4 недеља образовно вапитног рада- учење на даљину)
Време реализације: 06.04.- 10.04.2020
Образовно васпитни рад :Учење на даљину Oрганизовано учења на даљину. Ученици и
наставници користе платформе за учење којe обезбеђује Министарство просвете , науке и
технолошког развоја и школску платформу за учење http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/ и
moodle. tehnickaskolagsp.edu.rs. Сви ученици су редовно обавештени (viber- групома) о свим
активностима , распореду часова који се емитују на РТС-у као и са свим неопходним
информацијама о организацији и начину учења на даљину.
Aктивност ученика : Ученици према запажању предметних наставника, одељенских старешина
и белешкама о активностима ученика у е-дневнику , учествују у преузимању објављеног
наставног материјала, учењу на даљину ,преписују у свеске,израђују задатаке,тестоваe уз
сталну комуникацију и консултације са наставницима.Ученици учествују према извештајима
наставника просечно 80 % у активностима учења на даљину.

Активности наставника: Наставници израђују недељни оперативни план рада наставника
на прописаном обрасцу. Припрема се образовни материјал и објављује .Прати се присуство
ученика на курсу из наставног предмета који наставник предаје према Годишњем Плану рада
Школе за школску 2019/2020 и евидентира се образовно васпиног рад у е-дневник.
Eевиденција активности и напредовања ученика евидентира се формативним и сумативним
оцењивањем. Прегледом прегледа унесених података у е-дневник констатовала сам да код
појединих наставника ученици имају забележене активности више пута уз напомене да ученици
веома активно учествују , док су код појединих наставника активности мање. Наставницима је
сугерисано да наставни материјал објављују у мањем обиму водећи рачуна о преоптерећености
ученика . Наставни материјал мора бити јасан, са јасно дефинисаним циљевима и исходима
учења.Oбавезно је бележење активности ученика као и напредовање ученика као и потреба
подршке у савладавању потешкоћа у учењу на даљину.
Одељенске старешине су у сарадњи са предметним наставницима , стручним сарадницима и
директором школе припремили извештаје за Одељенска већа која ће се одржати на даљину
према плану одржавања и уз помоћ е-учионице-Зборница-Причаонице.
Прилагођени наставни материјали за ученике (индивидуализација, ИОП1, ИОП2, ИОП3)
достављају се за 5 ученика. http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/ СМС поруком ,Телефонски
,Viber-ом,Messenger-ом родитељима.На други начин: телефонским разговором. Нико од ученика
или родитеља није изразио жељу да им се достави штампани материјал.
Начин праћења напредовања и постигнућа ученика:Рад ученика се прати електронским путем
,e-mail ом, на школској платформи http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/, путем формитаних
група ,WhatsApp група,Viber ,Messenger,редовним контактом са родитељима или телефонским
разговором.
Праћење оптерећености ученика се реализује комуникацијом одељењских старешина, ученика
,родитеља, предметних наставника, стручних сарадника. Ученици су оптерећени и неопходно је
прилагодити наставни материјал и обавезе да би ученици имали већу мотивацију за учење и да
би лакше савладали наставне садржаје. )
Белешке о реализацији: Наставници редовно воде белешкe о одвијању реализацје образовно
васпитног рада у -е-дневнику. У недељним оперативним плановима по наставним предметима
наставници воде белешке о броју (проценту ) приступа ученика на платформама за учење и
белешке о активностима ученика и све то воде у -е-дневнику.
Информације :Све информације се редовно објављују на школском веб сајту , поједине на
улазним вратима школе/спољњој огласној табли ,а већина се шаље
ученицима,родитељима/старатељима , наставницима и свим запосленим E mail-ом, СМС
поруком, Viber-ом, Messenger-ом... ).

Техничка подршка:Сви наставници иамају техничке могућности за остваривање наставе на
даљину. Школа је омогућила техничке услове наставницима који нису имали , о томе смо већ
извештавали.Ученици и њихови родитељи се нису јављали за помоћ у циљу обезбеђивања
техничких могућности, осим што су одељенске старешине извештавале о немогућности
одређених ученика који су због новонастале ситације отпутовали на дестинације где је мања
могућност интернет веза, али су остварене комуникације путем телефона и ученици су
укључени у учење на даљину.
Aктивности стручних сарадника :Додатна подршка ученицима у учењу на даљину кроз
подршку учениццима кроз савете стручних сарадника на подизању мотивације за успешно
учешће и савладавање наставног садржаја у е-учењу
Подршка родитељима и савети потребни за праћење и напредовања детета у савлађивању
наставног садржаја у е-учењу.
Контакти са напредним ученицима и ангажовање ученика у изради наставних материјала.
Подршка међусобне комуникације и помоћи ученика око решавања школских задатака и
савлађивања техника електронске комуникације и учења,
Осмишљавање креативне наставе.
Здраствено стање ученика и запослених :Нико од ученика,родитеља и свих запослених није
јавио информацију о здрастевном проблему који би наводио на сумњу о болести везаној за
COVID 2019.
Радна недеља: ( 5 недеља образовно вапитног рада- учење на даљину)
Време реализације: 13.04.- 17.04.2020
Образовно васпитни рад :Учење на даљину
Oрганизовано учења на даљину. Ученици и наставници користе платформе за учење којe
обезбеђује Министарство просвете , науке и технолошког развоја и школску платформу за
учење http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/ и moodle. tehnickaskolagsp.edu.rs. Сви ученици су
редовно обавештени (viber- групома) о свим активностима , распореду часова који се емитују на
РТС-у као и са свим неопходним информацијама о организацији и начину учења на даљину.
Наставни материјал се постаљао од 13.-17.04.2020 године из свих предмета, 17.18,19 и 20.04.
2020. Године наставници верске наставе, грађанског васпитања и стручни сарадници су објавили
пригодан наставни материјал везан за верски празник, верске празнике које обележавају и славе
верске заједнице, наставни материјал везан за квалитетно организовање ваннаставних
активности и слободног времена.
Aктивност ученика :
Aктивност ученика се прати кроз формативно оцењивање, а према сугестији и упутству
директора школе , а на основу сугестије за активности оцењивања Министра просвете науке и
технолошког развоја 601-00-9/4/2020-01 од 13.04.2020 године. наставници су ученике оценили и
сумативним оценама. Мишљење је да је један од видова мотивације ученика управо сумативно
оцењивање. Одређени ученици су побољшали свој успех у односу на прво полугодиште , што је

за похвалу и наставници су у својим извештајима нагласили да су ученици веома ангажовани на
настави на даљину и да се веома труде да испуне своје школске обавезе и задатке које пред њих
поставе предметни наставници.
Од 1220 ученика 56 ученика није активно и не учествује у активностима учења на даљину.
Одељенске старешине су путем viber-група,whatsapp-група,messenger-група ступили у контакт
са ученицима ,родитељима / старатељима. Ученици који не учествују у активностима на даљину
биће позвани од стране стручних сарадника и директора школе са циљем пружања подршке и
помоћи у учењу на даљину.
Активности наставника: Наставници израђују недељни оперативни план рада наставника на
прописаном обрасцу. Припрема се образовни материјал и објављује .Прати се присуство
ученика на курсу из наставног предмета и евидентира се образовно васпиног рад у е-дневник.
Одељенска већа на даљину су одржана 15.и 16.04.2020. године преко школске платформе
http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/ (Зборница) – причаница
Одељенска већа на даљину за образовне профиле у подручју рада саобраћај одржана су 15.
04.2020. године.
Одељенска већа на даљину за образовне профиле у подручју рада машинство и обрада метала и
електротехника одржана су 16. 04.2020. године.
Извешаје за трећи класификацини период школске 2019/2020.године, одељенске старешине су
израдили на дефинисаним и достављеним обрасцима и објављени на школској платформи.
Одељенска већа су одржана по распореду одржавања дел.бр.644 од 06.04.2020. године и по
распореду дел.бр.645 и 645/1 од 06.04.2020. године објављеном 07.04.2020. године.
Дневни ред одељенских већа:
•
•
•
•
•
•

Структура одељења
Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог перида ( појединачно по ученику,по
предметима).
Васпитно дисциплинске мере.
Мере подршке ученицима за учење на даљину.
Реализација свих видова образовно- васпитног рада.
Текућа питања

Чланови одељенског већа и планирани стручни сарадници по одељењима су се у предвиђено време

пријавили на школску платформу http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/ (Зборница) –
причаница и својим коментарима, сугестијама или предлозима наставници су учествовали у раду
одељенског већа по тачкама дневног реда.
Напомена: чланови одељенског већа су били у обавези да одељенског старешину обавесте за свој
предмет или предмете, о активностима ученика, о напредовању ученика и о сугестијама које одељенски
старешина треба да зна.

Настава је реализована 96.39 % . Планирано је 57439 часова, а реализовано 55366 часова.
Одржано је 1256 часова допунске наставе
Начин праћења напредовања и постигнућа ученика:
Рад ученика се прати електронским путем ,e-mail ом, на школској платформи http.//eucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/, путем формитаних група ,WhatsApp група,Viber
,Messenger,редовним контактом са родитељима или телефонским разговором.
Успех ученика на крају трећег класификационог перида:
Успех ученика

Ученици који не
учествују на
настави на
даљину

Подручје рада
Позитиван
успех

%

Негативан
успех

%

Формативно
оцењени

%

Број

%

Саобраћај

142

24.36

117

20.07

297

51.00

27

4.6

Maшинство и
обрада метала

68

22.30

45

14.75

170

55.74

22

7.2

Електротехника

149

44.88

64

19.28

112

33.73

7

2.1

Укупно

359

29.43

226

18.52

579

47.46

56

4.6

Праћење оптерећености ученика :
У почетку наставе на даљину ученици су били преоптерећени по информацијама које су
одељенске старешине добиле од ученика и родитеља, али временом се полако прилагодиле
обавезе и количина наставног материјала који наставници објављују као и број задатака и
тестова које објављују. Наставницима је сугерисано да задаци буду јасни и да сваки тест има
објашњене израде и време израде које омогућава да ученик може ускладити своје ваннаставне
активности са наставним активностима учења на даљину.
Белешке о реализацији: Наставници редовно воде белешкe о одвијању реализацје образовно
васпитног рада у -е-дневнику.
Информације :
Све информације се редовно објављују на школском веб сајту , поједине на улазним вратима
школе/спољњој огласној табли ,а већина се шаље ученицима,родитељима/старатељима ,
наставницима и свим запосленим E mail-ом, СМС поруком, Viber-ом, Messenger-ом... ).

Техничка подршка:
Сви наставници иамају техничке могућности за остваривање наставе на даљину. Изузетна је
сарадња одељенског старешине са предметним наставницима, стручним сарадницима,
ученицима и родитељима. Наставници морају имати разумевања везано за социјалну и
породичну структуру ученика и њима треба комплетна подршка одељенског већа, стручних
сарадника да савладају потешкоће у учењу на даљину као евентуална техничка подршка школе.
Aктивности стручних сарадника :
Додатна подршка ученицима у учењу на даљину кроз подршку учениццима кроз савете
стручних сарадника на подизању мотивације за успешно учешће и савладавање наставног
садржаја у е-учењу
Подршка родитељима и савети потребни за праћење и напредовања детета у савлађивању
наставног садржаја у е-учењу.
Контакти са напредним ученицима и ангажовање ученика у изради наставних материјала.
Подршка међусобне комуникације и помоћи ученика око решавања школских задатака и
савлађивања техника електронске комуникације и учења,
Осмишљавање креативне наставе.
Здраствено стање ученика и запослених :
Један запослени је Љ.Д. је имао здраствене проблеме због којих је био смештен у болницу.
Запослени је добро и налази се на Сајму. До овог извештаја немамо сазнања о било каквим
здрастевим проблемима ученика школе.
Радна недеља: ( 6 недеља образовно вапитног рада- учење на даљину)
Време реализације: 21.04.- 24.04.2020
Образовно васпитни рад :Учење на даљину
Oрганизовано учења на даљину. Ученици и наставници користе платформе за учење којe
обезбеђује Министарство просвете , науке и технолошког развоја и школску платформу за
учење http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/ и moodle. tehnickaskolagsp.edu.rs.
Сви ученици су редовно обавештени (viber- групома) о свим активностима , распореду часова
који се емитују на РТС-у као и са свим неопходним информацијама о организацији и начину
учења на даљину.
Наставни материјал се постаљао од 21.-24.04.2020 године из свих предмета.Наставници поред
наставног материјала ученицима постављају задатке за вежбење, задатке за писмене радове,
тестове. Образовним профилима који по наставном плану и програму имају Практичну наставублок наставу – познавање саобраћајних прописа ПСП организована је настава на даљину из
ПСП-а и полагање. Сви ученици који нису положили ПСП обавештени су на који начин да се
пријаве и улогују на школску платформу за полагање ПСП-а. Наставник Јелкић Милош ће
организовати и спровести наставу и полагање тестова из ПСП-а. Резултате полагања наставник
ће унети у е-дневник . Ученици имају омогучен приступ платформи за учење и вежбање ПСП-а
свакодневно ,а полагање сваког уторка у 13h.

Aктивност ученика :
Aктивност ученика се прати кроз формативно и сумативно оцењивање. Сумативно оцењивање
се показало као веома добра мотивација ученицима. Ученици који нису били оцењени или су
имали негативну оцену из појединих наставних предмета успели су уз помоћ и мотивацију од
стране наставника уз помоћ стручних сарадника да поправе своје оцене.
Директор школе и стручни сарадници појединачно контактирају родитеље и сваког ученика који
није активан или је слабо активан на е-учионици. Од неколико ученика смо добили
информацију о њиховом слабом материјалном статусу и немогућности присуства настави на
даљину, па је школа подузела мере достављања наставног материјала у штампаној форми
поштом.Ученицима ће бити спаковане поред наставног материјала и свеске и оловке . Враћање
задатака и свески са урађеним задацима ученици ће урадити такође поштом или ће доставити на
други начин по договору са предметним наставником.
Активности наставника: Наставници израђују недељни оперативни план рада наставника на
прописаном обрасцу. Припрема се образовни материјал и објављује. Прати се присуство
ученика на курсу из наставног предмета и евидентира се образовно васпиног рад у е-дневник.
Стални контакт са ученицима, родитељима и са колегама.
Начин праћења напредовања и постигнућа ученика:Рад ученика се прати електронским путем
,e-mail ом, на школској платформи http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/, путем формитаних
група ,WhatsApp група,Viber ,Messenger,редовним контактом са родитељима или телефонским
разговором.
Праћење оптерећености ученика :У почетку наставе на даљину ученици су били преоптерећени
по информацијама које су одељенске старешине добиле од ученика и родитеља, али временом се
полако прилагодиле обавезе и количина наставног материјала који наставници објављују као и
број задатака и тестова које објављују. Наставницима је сугерисано да задаци буду јасни и да
сваки тест има објашњене израде и време израде које омогућава да ученик може ускладити своје
ваннаставне активности са наставним активностима учења на даљину.
Белешке о реализацији: Наставници редовно воде белешкe о одвијању реализацје образовно
васпитног рада у -е-дневнику.
Информације :
Све информације се редовно објављују на школском веб сајту , поједине на улазним вратима
школе/спољњој огласној табли ,а већина се шаље ученицима,родитељима/старатељима ,
наставницима и свим запосленим E mail-ом, СМС поруком, Viber-ом, Messenger-ом... ).
Техничка подршка:Сви наставници имају техничке могућности за остваривање наставе на
даљину. Од 1220 ученика двадесет ученика се пожалило на техничке потешкоће које решавамо
појединачно и у договору са родитељима.36 ученика који нису активни или недовољно активни
на е-учионици имају друге разлоге, најчешће су то ученици који су и за време одвијања редовне

наставе до проглашења ванредног стања били нередовни посетиоци наставног процеса о чему су
њихови родитељи обавештени и о чему су вођене уредне белешке одељенских старешина.
Изузетна је сарадња одељенског старешине са предметним наставницима, стручним
сарадницима, ученицима и родитељима. Наставници морају имати разумевања везано за
социјалну и породичну структуру ученика и њима треба комплетна подршка одељенског већа,
стручних сарадника да савладају потешкоће у учењу на даљину као евентуална техничка
подршка школе.
Aктивности стручних сарадника :Додатна подршка ученицима у учењу на даљину кроз
подршку учениццима кроз савете стручних сарадника на подизању мотивације за успешно
учешће и савладавање наставног садржаја у е-учењу
Подршка родитељима и савети потребни за праћење и напредовања детета у савлађивању
наставног садржаја у е-учењу.
Контакти са напредним ученицима и ангажовање ученика у изради наставних материјала.
Подршка међусобне комуникације и помоћи ученика око решавања школских задатака и
савлађивања техника електронске комуникације и учења,
Осмишљавање креативне наставе.
Стручни сарадници су препоручили следеће
Мере за унапређење васпитно образовног процеса
Предложене мере односе се на унапређење образовно- васпитног процеса онлајн наставе, а
укључују све учеснике наставног процеса.
Мере за одељењске старешине
-

Потребно је да одељењске старешине информишу родитеље о динамици рада у
следећем периоду које се односе на формирање оцене везане за рад ученика у
протеклом периоду, а на основу члана 75. став 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19
и 6/20), где министар просвете, науке и технолошког развоја доноси ПРАВИЛНИК о
изменама Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитањ

-

Правилник о изменама Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и
васпитању односи се на:

-

У Правилнику о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Службени
гласник РС”, број 82/15), у члану 17. став 7. мења се и гласи: „Ученику који није
оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и изборног програма у току
полугодишта не може се утврдити закључна оцена, изузев у случају када због
угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити
ученика потребан број пута.”.

-

Став 8. мења се и гласи: „Изузетно од става 7. овог члана, ако је недељни фонд часова
обавезног предмета и изборног програма један час, ученику се може утврдити
закључна оцена ако је оцењен најмање два пута у полугодишту или мање, у случају
када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће
оценити ученика потребан број пута.”

-

Такође, одељењске старешине заједно са родитељем да мотивишу ученика да се
укључи у е- наставу и ако у томе немају успеха потребно је се обрате директоору и
стручној служби за додатну подршку
Ради унепређења наставе на даљину мотивисати родитеље и ученике да попуне
упитник који је креирала стручна служба

-

Мере за стручна већа и наставнике
-

-

-

Ради одржавања континуитета интеракције са ученицима и мотивације ученика за
рад, потребно је да наставници доставаљају наставни материјал ученицима који неће
бити обиман, већ сажет и конкретан
Досатвљен материјал ученицима не мора увек да буде праћен домаћим задацима, већ
може да обухвати неколико сажетих и јасних лекција, из ког ученик може, иако није
било предавања наставника, да одговори на задатак наставника
У оквиру стручних већа потребно је направити договор око оцењивања у складу са
новим изменама Правилника о оцењивању

Мере за стручну службу
-

-

Достављати материјал у е- учионицу који ће бити од користи за ученике ( мотивација
ученика, слободно вреем и сл.)
- Мотивисање ученика који се нису до сада укључили у рад е- наставе
Обрада података анкете коју су попунили ученици и родитељи, а односи се на
унапређење е- наставе.

Препоруке стручних сарадника
Уз препоруке Министраства просвете, у разговору са након анализе одељењских већа
стручни сарадници износе следеће предлоге, мере за унапређење онлајн наставе :
Мотивација за ученике:
1. Ученици ће бити мотивисани да раде када имају повратну информацију да су наставници
толерантнији када су у питању рокови, јер нису сви у могућности да рок испоштују
2. Ученици ће бити више мотивисани када им тестови који се дају нису ограничени
временским периодом, јер свако ограничење предстваља додатни напор и стрес за ученике
3. Ученци ће бити више мотивисани када до њих стиже такав наставни материјал који је
сажет, конкретан, са јасним објашњењима

4. Мислимо на матуранте, крај године је на помолу, ту су завршни и матурски радови зато их
сада треба што се тиче школских обавеза растерећивати. Многи матуранти размишаљају и
о упису на факултте и струковне студије
5. Треба им помоћи око пријемног испита, а мање их оптеретити наставним садржајима
6. Не треба узети као негативну страну то што ученици помажу једни другима у домаћим
задацима, тестовима и сл., није толико негативна страна што су преписивали, мишљења
смо да је много значајније то што су силодарни и помажу једни другима.
7. Ученици имају жељу и да поправе недовољну оцену са полугодишта, омогућите им то
слањем материјал везано за прво полугодиште, тај њихов додатни рад, свавккао треба
узети у обзир за закључну оцену
За ученике који нису до сада били активни у е – настави, стручни сарадници предлажу следеће:
1. Ученици који нису укључени у онлајн наставу, потребно је да наставници доставе
имејлом материјал одељенским старешинама
2. Наставни материјал мора бити сажет, сведен на такву меру да се узме у обзир то да ученици
нису радили више од месец дана
3. Након доставе материјала одељенске старешине ће уз помоћ стручних сарадника, послати
поштом материјал родитељима или исти родитељима предати у школи
Здраствено стање ученика и запослених :
Запослени је Љ.Д. је имао здраствене проблеме због којих је био смештен у болницу. Запослени
је добро и дошао је кући из болнице. Један ученик одељења С41 Л.П.се налази у самоизолацији
од 16.04.2020. године по Решењу 530-512-00382/2020-10 од 17.04.2020.године.
Радна недеља: ( 7 недеља образовно вапитног рада- учење на даљину)
Време реализације: 27.04.- 30.04.2020
Образовно васпитни рад :Учење на даљину
Oрганизовано учења на даљину. Ученици и наставници користе платформе за учење којe
обезбеђује Министарство просвете , науке и технолошког развоја и школску платформу за
учење http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/ и moodle. tehnickaskolagsp.edu.rs.
Сви ученици су редовно обавештени (viber- групома) о свим активностима , распореду часова
који се емитују на РТС-у као и са свим неопходним информацијама о организацији и начину
учења на даљину.
Наставни материјал се постаљао од 27.-30.04.2020 године из свих предмета.Наставници поред
наставног материјала ученицима постављају задатке за вежбење, задатке за писмене радове,
тестове.
01.05.2020. године је био нерадан и ненаставан дан. Школска платформа е-учионица је
закључана током нерадних и ненаставних дана из превентивних разлога заштите од евентуалних

злонамерних улаза у школску платформу и да би школски координатори за учење на даљину
ажурирали и освежавали Школску платформу за учење да би су наредној радној и наставној
недељи без проблема радила.
Образовним профилима који по наставном плану и програму имају Практичну наставу- блок
наставу – познавање саобраћајних прописа ПСП организована је настава на даљину из ПСП-а и
полагање. Oд пријављених 56 ученика 16 ученика је положило ПСП успешно.Ученицима је
полагање уписано у прдагошку евиденцију е-дневник.
Ученици имају омогучен приступ платформи за учење и вежбање ПСП-а свакодневно ,а
полагање сваког уторка у 13h
Aктивност ученика :
•
•

Aктивност ученика се прати кроз формативно и сумативно оцењивање.
Oдељенске старешине и стручни сарадници су након одржаних одељенских већа 15. и
16. 04. kонтактирали родитеље ученика и ученике који нису довољно или нису уопште
активни на школској платформи за учење на даљину.
• Ученику С.П. је послат штампани наставни материјал за учење јер се родитељ
директорки школе изјаснила да ученик нема техничке могућности учествовања на
настави на даљину . Ученику ће опет бити послат наставни материјал као и свеске ,
оловке и потребан прибор да би ученик могао да учи и постигне успех из свих наставних
предмета, као и сваком ученику коме је овакав вид подршке потребан.
Активности наставника:
•

Активно учешће у раду одељенских већа на даљину уз помоћ школске платформе еучионица Техничке школе ГСП .
• Активно учешће у раду наставничкохг већа на даљину уз помоћ школске платформе еучионица Техничке школе ГСП .
• Наставници израђују недељни оперативни план рада наставника на прописаном
обрасцу. Припрема се образовни материјал и објављује.
• Пратe се присуство ученика на курсу из наставног предмета и евидентира се образовно
васпиног рад у е-дневник.
• Стални контакт са ученицима, родитељима и са колегама.
Наставничко веће школе је одржано 28.04.2020. године са следећим :
Д н е в н им

р е дoм

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане 03.02.2020 године.
2. Aнализа успеха свих ученика (завршних и незавршних одељења) на крају трећег
класификационог периода. (известилац Jeла Станојевић)
3. Васпитно-дисциплинске мере (известилац Taтјана Мацановић)
4. Реализација свих видова образовно васпитног рада на крају трећег класификационог
периода. (известилац Jeла Станојевић)

5. Meре унапређења успеха ученика у учењу и владању до краја другог полугодишта
школске 2019/20.( известилац Сања Станић)
6. Јунски испитни рок у образовању ванредних ученика школске 2019/20. (Известилац
Драган Миловановић).
7. Предлог тема за завршне и матурске испите редовних ученика јунски испитни рок
школске 2019/2020. године.
( Известилац Биљана Лончар, Срђан Станковић )
8. Упутство за извођење Завршних и матурских испита редовних ученика.
9. Текућа питања
- Да би Наставничко веће обавили успешно и ефикасно Педагошки колегијум се на
одржаној седници 27.04.2020. године на даљину договорио да наставницима поставимо
анкету за гласање по тачкама дневног реда. Материјал за Наставничко веће је јавно
објављен на школској платформи е-учионица Зборница.
- По предходно објављеном дневном реду наставници нису имали допуну дневног реда
Наставничког већа на даљину 28.04.2020.године
- Записник са предходне седнице Наставничког Већа je усвојен са 86 гласова , нико није
против и нема суздржаних.
- Извештај са одржаних одељенских већа одржаних 15.и 16.4.2020. године. о успеху свих
ученика (завршних и незавршних одељења) на крају трећег класификационог периода je
усвојен са 83 гласа , нико није против и 3 суздржана гласа.
- Извештај са одржаних одељенских већа одржаних 15.и 16.4.2020. године. о изреченим
Васпитно-дисциплинским мерама (завршних и незавршних одељења) на крају трећег
класификационог периода je усвојен са 82 гласа , нико није против и 4 суздржана гласа.
- Извештај са одржаних одељенских већа одржаних 15.и 16.4.2020. године. о Реализацији
свих видова образовно –васпитног рада на крају трећег класификационог периода je
усвојен са 84 гласа, нико није против и 2 суздржана гласа
- Стручни сарадници су нам презентовали и препоручили Мере унапређења успеха
ученика у учењу и владању и препоруке стручних сарадника.
- Пратећи рад на е-учионици, евиденцију у е-дневник и ангажовање одељенских старешина
и свих наставника школе установила сам да су наставници у већини веома ангажовани и
веома посвећени својим радним обавезама. Прегледом постављеног наставног материја и
на основу добијених повратних информација од стране ученика и њихових родитеља
обавештавам вас да међу нама су наставници који су пример добре праксе . Ти
наставници постављају наставни материјал који је ученицима разумљив, јасан и
занимљив. Веома су лепо прилагодили своју наставу новонасталој ситуацији и настави на
даљину. Ученици су мотивисани и активни.

ПРЕДЛОГ ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ И ОДРЖАВАЊА ИСПИТА У
ОБРАЗОВАЊУ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКЕ 2019/2020

ПРИЈАВА ИСПИТА I, II разреда и V степена од 11. до 17.05.2020год.
ПРИЈАВА ИСПИТА III и IVразреда од 16.05. до 26.05.2020год.
ПРИПРЕМНА НАСТАВА 16.05.2020.и 17.05.2020. године
23.05.2020.
ПРВИ РАЗРЕД И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
•
•
•
•

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, МАТЕМАТИКЕ И
СТРАНОГ ЈЕЗИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД
ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА ЗА ПЕТИ СТЕПЕН
ПРИЈАВА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА
КОНСУЛТАЦИЈЕ И ПОДЕЛА ТЕМА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ ЗА СВЕ
ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ

24.05.2020.
ДРУГИ РАЗРЕД
•

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, МАТЕМАТИКЕ И
СТРАНОГ ЈЕЗИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

30.05.2020.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
•
•
•

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, МАТЕМАТИКЕ И
СТРАНОГ ЈЕЗИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ПРИЈАВА ЗАВРШНОГ ИСПИТА
КОНСУЛТАЦИЈЕ И ПОДЕЛА ТЕМА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ
ПРОФИЛЕ

31.05.2020.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
•
•
•

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, МАТЕМАТИКЕ И
СТРАНОГ ЈЕЗИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ПРИЈАВА МАТУРСКОГ ИСПИТА
КОНСУЛТАЦИЈЕ И ПОДЕЛА ТЕМА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ
ПРОФИЛЕ

07.06.2020.
ЗАВРШНИ, МАТУРСКИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ

15.06.2020.
ПОДЕЛА ДИПЛОМА И УВЕРЕЊА
•

Школској Управи Београда ,руководиоцу Школске Управе обратили самo се са дописом
везаним за образовање ванредних ученика и извођењу блок наставе обука вожње за
ученике који Наставним планом и програмом имају прописану блок наставну обука
вожње. Очекујемо одговор.

Према кретању безбедонсоних услова припремили смо се да ученицима одељења
С21,С22,С23, омогућимо у јуну месецу полагање теоријског испита за возача моторних
возила „Б“ категорије да би на почетку школске 2020/2021 године у трећем разреду могли
започети блок наставу –обуку вожње.
- Председници стручних већа су доставили Записнике са рада стручних већа на којима је
одлучено :
1. Стручно веће друштвених наука –веће за српски језик и књижевност су доствили предлог
Тема за Матурски испит јунски испитни рок школске 2019/20.године у образовању
редовних и ванредних ученика који је објављен на е-учионици у прилогу материјала за
Наставничко веће.
2. Стручно веће саобраћајне струке је предложило да испитна питања и теме за практични
завршни рад за матурски испит за образовне профил Техничар друмског саобраћаја буду
исте као и прошле школске 2018/19.године као и задаци за завршни испит за образовни
профил Возач моторних возила.
3. Стручно веће Машинство и обрада метала је предложило да испитна питања и теме за
практични завршни рад за матурски испит за образовне профил Машински техничар
моторних возила буду исте као и прошле школске 2018/19.године, а Завршни испит за
Механичара моторних возила се организује и изводи према Приручнику о полагању
завршног испита у образовном профилу механичар моторних возила, април 2020године .
4. Образовни профили у подручју рада електротехника организују се и изводе према
Приручнику о полагању завршног испита у образовном профилу аутоелектричар, март
2013. Године. и према Приручнику о полагању матурског испита у образовном профилу
електротехничар за електронику на возилима, март 2018.
Ученицима је објављено на е-учионици и на огласној табли школе.
Начин праћења напредовања и постигнућа ученика:
• Рад ученика се прати електронским путем ,e-mail ом, на школској платформи http.//eucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/, путем формираних група ,WhatsApp група,Viber
,Messenger,редовним контактом са родитељима или телефонским разговором.
Праћење оптерећености ученика :
-

•
•

Ученички парламент се обратио директору школе са апелом на наставнике да имају
обзира у каквој се ситуацији сви заједно налазимо.
Ученици завршних одељења , четврти разреди моле наставнике, а посебно поједине
наставнике да смање количину наставног материјала и контролних задатака. Наводе да из
појединих предмета наставници поставе задатке који од стране ученика буду решени

свега 20% позитивно,а 80% са негативним успехом. Ученици сматрају да су својим
учењем у предходним разредима и до полугодишта остварили право на то да их
наставници уваже и да им помогну да овај разред заврше успешно и са што бољим
успехом.
• Сматрају да су неки наставници у настави на даљину претерали у својим захтевима и да
су ученици покварили свој успех без обзира што су активни и учествују у учењу на
даљину.
• У почетку наставе на даљину ученици су били преоптерећени по информацијама које су
одељенске старешине добиле од ученика и родитеља, али временом се полако
прилагодиле обавезе и количина наставног материјала који наставници објављују као и
број задатака и тестова које објављују. Наставницима је сугерисано да задаци буду јасни
и да сваки тест има објашњене израде и време израде које омогућава да ученик може
ускладити своје ваннаставне активности са наставним активностима учења на даљину.
• Сви наставници су добили упутства о начину и садржини наставног материјала као и
начину оцењивања активности и напредовања ученика, али се поједини наставници нису
добро снашли у новонасталој ситуацији па су стручни сарадници, колеге и директор
школе пружио подршку у савладавању техничких и других потешкоћа рада у настави на
даљину.
Белешке о реализацији:
Наставници су редовно водили белешкe о одвијању реализацје образовно васпитног рада у -едневнику.
Информације :
Све информације се редовно објављују на школском веб сајту , поједине на улазним вратима
школе/спољњој огласној табли ,а већина се шаље ученицима,родитељима/старатељима ,
наставницима и свим запосленим E mail-ом, СМС поруком, Viber-ом, Messenger-ом... ).
Техничка подршка:
•
•
•

•

Сви наставници су имали техничке могућности за остваривање наставе на даљину.
Ученици углавном имају техничу опрему за анставу на даљину.
Наставници морају имати разумевања везано за социјалну и породичну структуру
ученика и њима треба комплетна подршка одељенског већа, стручних сарадника да
савладају потешкоће у учењу на даљину као евентуална техничка подршка школе.
Изузетна је сарадња одељенског старешине са предметним наставницима, стручним
сарадницима, ученицима и родитељима.

Aктивности стручних сарадника :
Додатна подршка ученицима у учењу на даљину кроз подршку учениццима кроз савете
стручних сарадника на подизању мотивације за успешно учешће и савладавање наставног
садржаја у е-учењу на свакодневном нивоу.

Подршка родитељима и савети потребни за праћење и напредовања детета у савлађивању
наставног садржаја у е-учењу.
Контакти са напредним ученицима и ангажовање ученика у изради наставних материјала.
Подршка међусобне комуникације и помоћи ученика око решавања школских задатака и
савлађивања техника електронске комуникације и учења,
Осмишљавање креативне наставе.
Ученицима и родитељима је осмишљена анкета која је објављена на школској платформи еучионица Техничке школе ГСП.
• У анкети је за ученике је учествовало 508 ученика свих разреда и образовних профила ,
432 дечака (85 %) и 76 девојчица (15%).
• Ученици првог разреда су учествовали у проценту од 23 %, другог разреда 39 %, трећег
разреда 26% и четвртог разреда 12 %.
• 74 % ученика од узорка од 508 ученика имали су рачунар код куће када је почело учење
на даљину, док 26% ученика нису имали рачунар .
• 67% анкетираних ученика је имало проблем приликом прављења налога за учење на
даљину док 33 % ученика није имало проблема везано за почетке учења на даљину.
• Ученици су подршку у прављењу налога и у учењу на даљину добијали : од одељенског
старешине 52%, наставника и родитеља (4%) , другара 12 % и у проценту од 32 %
ученицима није требала помоћ да пређу на наставу ма даљину.
• У анкети је за родитеље је учествовало 320 родитеља ученика свих разреда и
образовних профила .
•

200 родитеља је написало да нема коментара на е-наставу.

•

60 родитеља је давало похвале оваквом начину учења – учење на даљину преко школске
платформе .Похвале су изражавали на брзину организације и покретања учења на даљину
преко школске платформе, давали су имена одељенских старешина који су изузетно
ангажовани и помажу ученицима да превазиђу проблеме у новонасталој ситуацији.
Родитељи су хвалили другарство, пожтвованост наставника и руководства школе и
приступачност свих да се ученицима помогне у свим потешкоћама.

•
-

50 родитеља су дали и своје примедбе и сугестије и то:
Неопходност побољшања комуникације наставник –ученик,
Неопходност смањења обима градива и објављеног наставног материјала,
Неопходност продужења времена израде задатака и тестова и заказивање тестирања у
различита времене,
Родитељи изражавају забринутост у вези оцењивања и сматрају да наставници морају
бити реалнији и да ученицима требају дати оцене на основу онога шта је ученик урадио, а
не основу сумње да ли му је неко помогао , родитељ или неко други.

-

•
•

10 родитеља сматра да се ученици не требају уопште враћати у школске клупе до краја
школе године.
Предлози које су родитељи дали детаљно су анализирани и предочени наставницима.
Стручни сарадници имају видео конференције на ZUM-у где наставницима презентују
анкету и сугеришу наставницима према упутству које је директор школе већ неколико
пута наставницима објављивала.

•

Наставници су веома сарадљиви и сматрају да је дошло до одређених проблема у почетку
када су се и они сами уходавали на нови начин наставе, али да ће према упутствима и
препорукама наставу прилагодити ученицима и да ће оцењивање ученика успешно
обавити јер то показују досадашњи показатељи активности и напредовања ученика.
Ученици су у великој мери добили и сумативне оцене јер су наставници имали довољно
елемента и белешки на основу којиг су оценили ученике.

Здраствено стање ученика и запослених :
Ученик М23 М.В. је био позитиван на вирус Covid 19 и смештен је у адекватан здрастени
центар. Одељенски старешина је у сталном контакту са родитељима ученика.
Ученик који је у предходном извештају наведен и даље је у изолацији и по информацијама
одељенског старешине је добро и придржава се препоручених мера и учествује на е-настави.
Запослени је Ж.K. је био смештен у болницу због упале плућа, али су два теста показала да је
негативан на вирус Covid 19. Сазнање је да запослени који је био у болници и имао позитиван
тест добро , на кућном је опоравку и у сталном контакту са њим информација је да се боље осећа
и да опоравак тече добро.
Правна регулатива
Техничка школа ГСП је израдила План посебних превентивних мера за спречавање ширења
заразне болести COVID -19 ( Корона вирус) и на основу члана 13.Закона о безбедности здравља
на раду (сл.Гласник РС бр.101/2005, 91/2015 и 113 /2017 и др.закона) , члан 30 став1. Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (сл.Гласник РС бр.29 /2020
и став 1 Закључка Владе републике Србије (Сл.Гласник РС бр.58/2020) директор техничке
школе ГСП Београд , дана 29.04.2020. године је донео План посебних превентивних мера за
спречавање ширења заразне болести COVID -19 ( Корона вирус) дел.број .701 од
29.04.2020.године.
Радна недеља: ( 8 недеља образовно вапитног рада- учење на даљину)
Време реализације: 04.05.- 08.05.2020
Образовно васпитни рад :Учење на даљину
Oрганизовано учења на даљину. Ученици и наставници користе платформе за учење којe
обезбеђује Министарство просвете , науке и технолошког развоја и школску платформу за
учење http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/ и moodle. tehnickaskolagsp.edu.rs.
Сви ученици су редовно обавештени (viber- групома) о свим активностима , распореду часова
који се емитују на РТС-у као и са свим неопходним информацијама о организацији и начину
учења на даљину.
Наставни материјал се постаљао од 04.-08.05.2020 године из свих предмета.Наставници поред
наставног материјала ученицима постављају задатке за вежбење, задатке за писмене радове,
тестове.

Образовним профилима који по наставном плану и програму имају Практичну наставу- блок
наставу – познавање саобраћајних прописа ПСП организована је настава на даљину из ПСП-а и
полагање. Oд пријављених 85 ученика 60 ученика је положило ПСП успешно.Ученицима је
полагање уписано у пeдагошку евиденцију е-дневник.
Ученици имају омогучен приступ платформи за учење и вежбање ПСП-а свакодневно ,а
полагање сваког уторка у 13h
Aктивност ученика :
•
•

Aктивност ученика се прати кроз формативно и сумативно оцењивање.
Ученицима којима престаје теоријска настава и почиње блок настава закључене су оцене
и ученици су упућени на блок наставу на даљуну. Ученици којима је потребна додатна
подршка због проблема у учењу моћи ће да своје школске обавезе из појединих предмета
обаве и у току блок наставе .
• Према подацима које су добијали од наставника стручни сарадници су појединачно
ступали у контакт са ученицима који су имали слабе активности или нису били активни
на школској платформи за учење. Многи ученици су се покренули и наставља се подршка
ученицима. Ученици који нису били активни и поред упознавања њих и њихових
родитеља биће упућени на разредни испит који ће моћи да пријаве у школи након
одржаних одељенских већа у терминима који ће бити дефинисани планом активности
школе до краја школске године.
• Активности наставника:
• Наставници израђују недељни оперативни план рада наставника на прописаном
обрасцу. Припрема се образовни материјал и објављује.
• Пратe се присуство ученика на курсу из наставног предмета и евидентира се образовно
васпиног рад у е-дневник.
• Стални контакт са ученицима, родитељима и са колегама.
Начин праћења напредовања и постигнућа ученика:
•

Рад ученика се прати електронским путем ,e-mail ом, на школској платформи http.//eucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/, путем формираних група ,WhatsApp група,Viber
,Messenger,редовним контактом са родитељима или телефонским разговором.
Праћење оптерећености ученика :
•

•

У почетку наставе на даљину ученици су били преоптерећени по информацијама које су
одељенске старешине добиле од ученика и родитеља, али временом се полако
прилагодиле обавезе и количина наставног материјала који наставници објављују као и
број задатака и тестова које објављују. Наставницима је сугерисано да задаци буду јасни
и да сваки тест има објашњене израде и време израде које омогућава да ученик може
ускладити своје ваннаставне активности са наставним активностима учења на даљину.
Сви наставници су добили упутства о начину и садржини наставног материјала као и
начину оцењивања активности и напредовања ученика, али се поједини наставници нису
добро снашли у новонасталој ситуацији па су стручни сарадници, колеге и директор

школе пружио подршку у савладавању техничких и других потешкоћа рада у настави на
даљину.
Белешке о реализацији:
Наставници редовно воде белешкe о одвијању реализацје образовно васпитног рада у -едневнику.
Информације :
Све информације се редовно објављују на школском веб сајту , поједине на улазним вратима
школе/спољњој огласној табли ,а већина се шаље ученицима,родитељима/старатељима ,
наставницима и свим запосленим E mail-ом, СМС поруком, Viber-ом, Messenger-ом... ).
Техничка подршка:
•
•
•

Сви наставници имају техничке могућности за остваривање наставе на даљину.
Ученици углавном имају техничу опрему за анставу на даљину.
Наставници морају имати разумевања везано за социјалну и породичну структуру
ученика и њима треба комплетна подршка одељенског већа, стручних сарадника да
савладају потешкоће у учењу на даљину као евентуална техничка подршка школе.
• Изузетна је сарадња одељенског старешине са предметним наставницима, стручним
сарадницима, ученицима и родитељима.
Aктивности стручних сарадника :
Додатна подршка ученицима у учењу на даљину кроз подршку учениццима кроз савете
стручних сарадника на подизању мотивације за успешно учешће и савладавање наставног
садржаја у е-учењу на свакодневном нивоу.
Подршка родитељима и савети потребни за праћење и напредовања детета у савлађивању
наставног садржаја у е-учењу.
Контакти са напредним ученицима и ангажовање ученика у изради наставних материјала.
Подршка међусобне комуникације и помоћи ученика око решавања школских задатака и
савлађивања техника електронске комуникације и учења,
Осмишљавање креативне наставе.

Здраствено стање ученика и запослених :
Директор је у била у сталном свакодневном контакту са свим запосленим и по информацијама
везаним за ученике ученици су добро и сви запослени, а двојица колега који су имали
здраствене проблеме се успешно опорављају.
Правна регулатива

Техничка школа ГСП је израдила План посебних превентивних мера за спречавање ширења
заразне болести COVID -19 ( Корона вирус) и на основу члана 13.Закона о безбедности здравља
на раду (сл.Гласник РС бр.101/2005, 91/2015 и 113 /2017 и др.закона) , члан 30 став1. Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (сл.Гласник РС бр.29 /2020
и став 1 Закључка Владе републике Србије (Сл.Гласник РС бр.58/2020) директор техничке
школе ГСП Београд , дана 29.04.2020. године је донео План посебних превентивних мера за
спречавање ширења заразне болести COVID -19 ( Корона вирус) дел.број .701 од
29.04.2020.године.
Према Плану посебних превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID -19 (
Корона вирус) дел.број .701 од 29.04.2020.године. запосленима који ће обављати блок наставу –
обука вожње набављена су средства за дезинфекцију возила, заштитна средства и свим
ученицима су преко одељенских старешина подељена упутства о понашању и обавези примене
превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID -19 ( Корона вирус).
Радна недеља: (9 недеља образовно вапитног рада- учење на даљину)
Време реализације: 11.05.-15.05.2020
Образовно васпитни рад :Учење на даљину
Oрганизовано учења на даљину. Ученици и наставници користе платформе за учење којe
обезбеђује Министарство просвете , науке и технолошког развоја и школску платформу за
учење http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/ и moodle. tehnickaskolagsp.edu.rs.
Сви ученици су редовно обавештени (viber- групома) о свим активностима од стране
одељенских старешина, стручних сарадника и директора школе.
Наставни материјал се поставља из свих предмета.Наставници поред наставног материјала
ученицима постављају задатке за вежбење, задатке за писмене радове, тестове.
Образовним профилима који по наставном плану и програму имају Практичну наставу- блок
наставу – познавање саобраћајних прописа ПСП организована је настава на даљину из ПСП-а и
полагање.
Ученици који немају техничке могућности за учење на даљину , послат им је штампани
материјал и омогућено учење на даљину користећи рачунаре у школи уз помоћ одељенског
старешине, школских координатора и директора школе.
Од 11.05.2020.године је почела припремна настава за ученике завршних и незавршних одељења
који уче стране језике који нису заступљени у редовној настави. Ученици ће по завршетку
наставе пријавити разредни испит 1.06.2020. године који ће полагати 2.и 3. јуна за завршна
одељења и 22.06.2020. пријавити за незавршна одељења , а полагати 29.06.2020. године.
припремна настава се одвија на даљину и наставници воде евиденцију о образовно васпитном
раду у е-дневнику.

Од 11.05.2020.године почело је пријављивање испита у образовању ванредних ученика уз
поштовање свих мера заштите ученика и запослених. Пријава испита траје до
22.05.2020.године.
Одељења образовног профила аутоелектричар и механичар моторних возила – трећи разред од
11.05.2020.године до 29.05.2020. године имају блок наставу коју наставници изводе на даљину .
Одељење електротехничар за електронику на возилима Е32 је од.11.05.-15.05.2020. године
имало реализацију наставе –блок настава на даљину.
15.05.2020.године ученици одељења М34 –аутолимари завршили су теоријску наставу и упућују
се на блок наставу од 18.-29.05.2020.године.
Aктивност ученика :
•
•

Aктивност ученика се прати кроз формативно и сумативно оцењивање.
Ученицима којима престаје теоријска настава и почиње блок настава закључене су оцене
и ученици су упућени на блок наставу на даљуну. Ученици којима је потребна додатна
подршка због проблема у учењу моћи ће да своје школске обавезе из појединих предмета
обаве и у току блок наставе .
• Према подацима које су добијали од наставника стручни сарадници су појединачно
ступали у контакт са ученицима који су имали слабе активности или нису били активни
на школској платформи за учење. Многи ученици су се покренули и наставља се подршка
ученицима.
• Ученици који нису били активни и поред упознавања њих и њихових родитеља биће
упућени на разредни испит који ће моћи да пријаве у школи након одржаних одељенских
већа 29.05.2020.године .
• Извесни број ученика и поред свих настојања и контаката са родитељима, старатељим
или законским заступницима нису редовни у учешћу у образовно васпитном раду, a то
су исти врло често ученици који су од почетка школске 2019/20 године врло често
изостајали са наставе. O свему су обавештени надлежни центри за социјални рад.
• Aктивност ученика се подстиче и пружа се подршка у решавању свих проблема који
настају током наставе на даљину и уз пуно разумевање наставника о извесним
потешкоћама ученици већином своје радне обавезе успешно извршавају.
Активности наставника:
•
•
•
•
•

Наставници израђују недељни оперативни план рада наставника на прописаном
обрасцу. Припрема се образовни материјал и објављује.
Пратe се присуство ученика на курсу из наставног предмета и евидентира се образовно
васпиног рад у е-дневник.
Стални контакт са ученицима, родитељима и са колегама.
Eкстерно стручно усавршавање наставника, стручних сарадника учешћем на есеминарима које организује Завод за образовање и васпитање и образовање одраслих.
Интерно стручно усавршавање наставника преко веб –алата –вебинар на тему

„ Солидарност у доба короне –психолошка добробит помагања другима”
Начин праћења напредовања и постигнућа ученика:
•

Рад ученика се прати електронским путем ,e-mail ом, на школској платформи http.//eucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/, путем формираних група ,WhatsApp група,Viber
,Messenger,редовним контактом са родитељима или телефонским разговором.
Праћење оптерећености ученика :
•

Наставници постављају наставни материјал у форми која је ученицима разумљива и
јасна, а све нејасноће ученицима се разјашњавају раним начинима контаката. Наставници
су веома одговорни и постављају наставни материјал који је Наставним планом и
програмом прописан за образовање одређеног образовног профила. Због лакшег
сналажења наставнни материјал објављују наставници тако што у истом разреду су
обухваћени сви ученици по наставном предмету без обзира на образовне профиле
уколико се поклапа Наставни план и програм наставног предмета .
• Евиденцију образовно васпитног рада , праћење активности и напредовања ученика,
проверу знања и евиденцију о активностима и оцењивање врше наставници који су
Годишњим планом рада школе за школску 2019/20 предвиђени и Решењем о ангажовању
наставника за школску 2019/20 годину.
Белешке о реализацији:
Наставници редовно воде белешкe о одвијању реализацје образовно васпитног рада у -едневнику. Координатори e-дневника , помоћници директора и директор школе врше контролу
бележења образовно – васпитног рада и наставницима редовно достављају своја запажања.
Наставници су од стране директора упознати са пропустима и захтевима да своје радне обавезе
заврше. У појединим евиденцијама су запажене одређене забележбе за које је директор школе
тражила да јој наставници образложе ! Наставници су имали писмене радове, тестове и
забележбе у педагошким свескама које су прегледали и унели податке у е-дневник, због
настанка ванредног стања и недоступности извесно време. Наставницима је евиденција и
документација доступна сваки радни дан у школским просторијама.
Информације :
Све информације се редовно објављују на школском веб сајту , поједине на улазним вратима
школе/спољњој огласној табли ,а већина се шаље ученицима,родитељима/старатељима ,
наставницима и свим запосленим E mail-ом, СМС поруком, Viber-ом, Messenger-ом... ).

Техничка подршка:
•

Сви наставници имају техничке могућности за остваривање наставе на даљину.

•

Ученици углавном имају техничу опрему за анставу на даљину, a одређеном броју
ученика школа је омогућила да наставу на даљину изводе са школских рачунара у
одређено време уз помоч одељенског старешине, помоћника директора и директора
школе.
• Изузетна је сарадња одељенског старешине са предметним наставницима, стручним
сарадницима, ученицима и родитељима.
Aктивности стручних сарадника :
Додатна подршка ученицима у учењу на даљину кроз подршку учениццима кроз савете
стручних сарадника на подизању мотивације за успешно учешће и савладавање наставног
садржаја у е-учењу на свакодневном нивоу.
Подршка родитељима и савети потребни за праћење и напредовања детета у савлађивању
наставног садржаја у е-учењу.
Контакти са напредним ученицима и ангажовање ученика у изради наставних материјала.
Подршка међусобне комуникације и помоћи ученика око решавања школских задатака и
савлађивања техника електронске комуникације и учења,
Осмишљавање креативне наставе.
Здраствено стање ученика и запослених :
Директор је у била у сталном свакодневном контакту са свим запосленим и по информацијама
везаним за ученике ученици су добро и сви запослени, а двојица колега који су имали
здраствене проблеме се успешно опорављају.
•

•

•
•

•

Према Плану посебних превентивних мера за спречавање ширења заразне болести
COVID -19 ( Корона вирус) дел.број .701 од 29.04.2020.године. запослени који обављају
блок наставу –обука вожње користе средства за дезинфекцију возила, заштитна средства
и свим ученицима су преко одељенских старешина подељена упутства о понашању и
обавези примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID -19 (
Корона вирус).
У школи ради сваки дан директор школе ,секретаријат, рачуноводство ,служба
образовања ванредних ученика, аутошкола, помоћно техничко особље, домари уз
примену Планa превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID 19
(Корона Вирус) дел.бр.701 од 29.04.2020.године.
Ванредни ученици пријављују испите за јунски испитни рок школске 2019/20 године у
служби образовања ванредних ученика.
Педагошки колегијум школе на редовним седницама на даљину сваког понедељка у 10 h
заседа и по тачкама дневног реда анализира и усваја извештај рада за предходну радну
недељу, усваја план активности за наредну радну недељу као и све извештаје о
реализацији образовно васпитног рада. Седници педагошког колегијума на даљину
присуствују сви чланови и доприносе побољшању рада и активности везаних за
организацију и спровођење рада образовно васпитног процеса на даљину.
Школа је дефинисала план активности до краја другог полугодишта школске 2019/20
године који је објављен свим запосленим на е-учионици и преко Viber групе Техничка
школа ГСП где су сви запослени чланови групе.

•

План активности да краја другог полугодишта школске 2019/20 године је усклађен са
препорукама Министарства просвете науке и технолошког развоја и са специфичностима
наше школе која као средња стручна школа има блок наставу која се по Плану рада за
школску 2019/20 одвија у терминима који су наведени у календару активности.

•
Радна недеља: (10 недеља образовно вапитног рада- учење на даљину)
Време реализације: 18.05.-22.05.2020
Образовно васпитни рад :Учење на даљину
Oрганизовано учења на даљину. Ученици и наставници користе платформе за учење којe
обезбеђује Министарство просвете , науке и технолошког развоја и школску платформу за
учење http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/ и moodle. tehnickaskolagsp.edu.rs.
•

22.05.2020 године завршила се теоријска настава за образовни профил Машински
техничар моторних возила завршна одељења М41и М42
• 22.05.2020 године завршила се теоријска настава за образовни профил Возач моторних
завршна одељења С34,С35,С36
• Блок настава обука вожње реализује се због својих специфичности током целе школске
године и о томе се води евиденција о одржаним часовима по ученику и по радном дану, а
евиденција одржене блок наставе- обука вожње у е –дневник врши се на крају школске
године по завршетку теоријске наставе.
• Ученици који су остварили услов за полагање практичног возачког испита пријавили су
га у ауто школи Техничке школе ГСП Београд и полали у петак 22.05.2020.године пред
школском комисијом. Евиденција о полагању и испиту је уредно вођена ,а ученицима је у
изради Уверење о положеном возачком испиту које им услов да поднесу захтев за
издавање возачке дозволе у надлежној полицијској станици.
Aктивност ученика :
•
•

•

•

•

Aктивност ученика се прати кроз формативно и сумативно оцењивање.
Ученицима којима престаје теоријска настава и почиње блок настава закључене су оцене
и ученици су упућени на блок наставу на даљуну. Ученици којима је потребна додатна
подршка због проблема у учењу моћи ће да своје школске обавезе из појединих предмета
обаве и у току блок наставе .
Према подацима које су добијали од наставника стручни сарадници су појединачно
ступали у контакт са ученицима који су имали слабе активности или нису били активни
на школској платформи за учење. Многи ученици су се покренули и наставља се подршка
ученицима.
Ученици који нису били активни и поред упознавања њих и њихових родитеља биће
упућени на разредни испит који ће моћи да пријаве у школи након одржаних одељенских
већа 29.05.2020.године .
Извесни број ученика и поред свих настојања и контаката са родитељима, старатељим
или законским заступницима нису редовни у учешћу у образовно васпитном раду, a то

су исти врло често ученици који су од почетка школске 2019/20 године врло често
изостајали са наставе. O свему су обавештени надлежни центри за социјални рад.
• Aктивност ученика се подстиче и пружа се подршка у решавању свих проблема који
настају током наставе на даљину и уз пуно разумевање наставника о извесним
потешкоћама ученици већином своје радне обавезе успешно извршавају.
Активности наставника:
•

Наставници израђују недељни оперативни план рада наставника на прописаном
обрасцу. Припрема се образовни материјал и објављује.
• Пратe се присуство ученика на курсу из наставног предмета и евидентира се образовно
васпиног рад у е-дневник.
• Стални контакт са ученицима, родитељима и са колегама.
Начин праћења напредовања и постигнућа ученика:
•

Рад ученика се прати електронским путем ,e-mail ом, на школској платформи http.//eucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/, путем формираних група ,WhatsApp група,Viber
,Messenger,редовним контактом са родитељима или телефонским разговором.
Праћење оптерећености ученика :
•

Наставници постављају наставни материјал у форми која је ученицима разумљива и
јасна, а све нејасноће ученицима се разјашњавају раним начинима контаката. Наставници
су веома одговорни и постављају наставни материјал који је Наставним планом и
програмом прописан за образовање одређеног образовног профила. Због лакшег
сналажења наставнни материјал објављују наставници тако што у истом разреду су
обухваћени сви ученици по наставном предмету без обзира на образовне профиле
уколико се поклапа Наставни план и програм наставног предмета .
• Евиденцију образовно васпитног рада , праћење активности и напредовања ученика,
проверу знања и евиденцију о активностима и оцењивање врше наставници који су
Годишњим планом рада школе за школску 2019/20 предвиђени и Решењем о ангажовању
наставника за школску 2019/20 годину.
Белешке о реализацији:
Наставници редовно воде белешкe о одвијању реализацје образовно васпитног рада у -едневнику. Координатори e-дневника , помоћници директора и директор школе врше контролу
бележења образовно – васпитног рада и наставницима редовно достављају своја запажања.
Наставници су од стране директора упознати са пропустима и захтевима да своје радне обавезе
заврше. У појединим евиденцијама су запажене одређене забележбе за које је директор школе
тражила да јој наставници образложе ! Наставници су имали писмене радове, тестове и
забележбе у педагошким свескама које су прегледали и унели податке у е-дневник, због
настанка ванредног стања и недоступности извесно време. Наставницима је евиденција и
документација доступна сваки радни дан у школским просторијама.
Информације :

Све информације се редовно објављују на школском веб сајту , поједине на улазним вратима
школе/спољњој огласној табли ,а већина се шаље ученицима,родитељима/старатељима ,
наставницима и свим запосленим E mail-ом, СМС поруком, Viber-ом, Messenger-ом... ).
Техничка подршка:
•
•

Сви наставници имају техничке могућности за остваривање наставе на даљину.
Ученици углавном имају техничу опрему за анставу на даљину, a одређеном броју
ученика школа је омогућила да наставу на даљину изводе са школских рачунара у
одређено време уз помоч одељенског старешине, помоћника директора и директора
школе.
• Изузетна је сарадња одељенског старешине са предметним наставницима, стручним
сарадницима, ученицима и родитељима.
Aктивности стручних сарадника :
Додатна подршка ученицима у учењу на даљину кроз подршку учениццима кроз савете
стручних сарадника на подизању мотивације за успешно учешће и савладавање наставног
садржаја у е-учењу на свакодневном нивоу.
Подршка родитељима и савети потребни за праћење и напредовања детета у савлађивању
наставног садржаја у е-учењу.
Контакти са напредним ученицима и ангажовање ученика у изради наставних материјала.
Подршка међусобне комуникације и помоћи ученика око решавања школских задатака и
савлађивања техника електронске комуникације и учења,
Осмишљавање креативне наставе.
Здраствено стање ученика и запослених :
Директор је била у сталном свакодневном контакту са свим запосленим и по информацијама
везаним за ученике ученици су добро и сви запослени.
• Према Плану посебних превентивних мера за спречавање ширења заразне болести
COVID -19 ( Корона вирус) дел.број .701 од 29.04.2020.године. запослени који обављају
блок наставу –обука вожње користе средства за дезинфекцију возила, заштитна средства
и свим ученицима су преко одељенских старешина подељена упутства о понашању и
обавези примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID -19 (
Корона вирус).
• У школи ради сваки дан директор школе ,секретаријат, рачуноводство ,служба
образовања ванредних ученика, аутошкола, помоћно техничко особље, домари уз
примену Планa превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID 19
(Корона Вирус) дел.бр.701 од 29.04.2020.године.
•

АКТИВНОСТИ ШКОЛE У ОДНОСУ НА УПУТСТВО О
ОРГАНИЗОВАЊУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

1. Образовно васпитни рад :Учење на даљину се наставља за незавршна одељења и то тако
што ученици и наставници користе платформе за учење школску платформу за учење
http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/ и moodle. tehnickaskolagsp.edu.rs. Наставни
материјал се поставља из свих предмета.Наставници поред наставног материјала
ученицима постављају задатке за вежбење, задатке за писмене радове, тестове.
Сви ученици су редовно обавештени (viber- групома) о свим активностима од стране
одељенских старешина, стручних сарадника и директора школе.
2. Од 22.05.до 29.05.2020.године у одељењима М41,М42 је евидентирана блок настава обука
вожње „Б“ категорије која је због својих специфичности реализована током школске
године као индивудуална настава у возилу „Б“ категорије у трајању од 40 часова.
3. Од 22.05.до 29.05.2020.године у одељењима С34,С35,С36 је евидентирана блок настава
обука вожње „Ц“ категорије која је због својих специфичности реализована током
школске године као индивудуална настава у возилу „Ц“ категорије у трајању од 40
часова.
4. Ученици завршних одељења су 29.05.2020.године завршили су наставну годину
5. Одељенска већа на даљину су одржана 29.05.2020. године преко школске платформе
http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/ (Зборница) – причаница
6. Одељенска већа на даљину за образовне профиле у подручју рада саобраћај одржана су
29. 05.2020. године oд 13 до 16.30 часова, а oдељенска већа на даљину за образовне
профиле у подручју рада машинство и обрада метала и електротехника одржана су 29.
05.2020. године oд 16.30 до 20 часова.
Извешаје o успеху ученика на крају другог полугодишта школске 2019/2020.године, одељенске
старешине су израдили на дефинисаним и достављеним обрасцима и објављени на школској
платформи.Одељенска већа су одржана по распореду одржавања дел.бр.847 од 25.05.2020.
године и 847/1 од 25.05.2020.. године објављеном 26.05.2020. године.
Дневни ред одељенских већа:
•
•
•
•
•
•
•

Структура одељења
Анализа и утврђивање успеха ученика на крају другог полугодишта
( појединачно по ученику, предметима и одељењима).
Владање ученика и изречене васпитно дисциплинске мере у току школске године.
Предлог ученика за похвале и награде.Предлог ученика генерације.
Упућивање ученика на разредне, поправне испите.
Реализација свих видова образовно- васпитног рада.
Текућа питања

Чланови одељенског већа и планирани стручни сарадници по одељењима су се у предвиђено време

пријавили на школску платформу http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/ (Зборница) –
причаница и својим коментарима, сугестијама или предлозима наставници су учествовали у раду
одељенског већа по тачкама дневног реда.

Напомена: чланови одељенског већа су били у обавези да одељенског старешину обавесте за свој
предмет или предмете, о активностима ученика, о напредовању ученика и о сугестијама које одељенски
старешина треба да зна.

Укупан број ученика завршних одељења школске 2019/20 у школи : 305
Табеларни приказ: Укупан број ученика у школи
Табела бр.1
Подручје рада
Саобраћај
Maшинство и
обрада метала
Електротехника
Укупно

Ученика (М)
117
94

Број ученика
Ученица(Ж)
30
1

Укупно
147
95

63
247

0
31

63
305

Укупан број нaставника : 120
Број стручних сарадника : 4 ,психолог, педaгог ,социјални радник, библиотекар
Школа има 14 завршна одељења у три подручја рада од чега 7 одељења у подручју
рада саобраћај, 4 одељења у подручјеу рада машинство и обрада метала, и 3 у
подручју рада електротехника.
Успех ученика завршних одељења на крају другог полугодишта школске 2019/20.године
Позитиван успех постигло је 299 ученика (98.03%). Са одличним успехом је 34 ученика (11.15%),
са врло добрим 99 ученика (32.46%), са добрим 154 ученика (50.49%) и са довољним успехом 12 ученика
(3.93%). Неоцењено је 6 ученика (1.97%). Средња оцена износи 3, 75.
На саобраћајном смеру је 147 ученика, 117 дечака и 30 девојчица. Позитиван успех постигло је
144 ученика (97.96%). Са одличним успехом је 18 ученика (12.24%), са врло добрим 41 ученик (27.89%),
са добрим 78 ученика (53.06%) и са довољним успехом 7 ученика (4.76%). Неоцењена су 3 ученика
(2.04%).
На машинском смеру је 95 ученика, 94 дечака и 1 девојчица. Позитиван успех постигла су 92
ученика (96.84%). Са одличним успехом је 4 ученика (4.21%), са врло добрим 32 ученика (33.68%), са
добрим 51 ученик (53.68%) и са довољним успехом 5 ученика (5.26%). Неоцењена су 3 ученика (3.16%).
На електротехничком смеру је 63 ученика, 63 дечака. Позитиван успех постигла су 63 ученика
(100.00%). Са одличним успехом је 12 ученика (19.05%), са врло добрим 26 ученика (41.27%) и са добрим
25 ученика (39.68%).

Ученицима завршних одељења на крају другог полугодишта школске 2019/20.године су изречене
следеће васпитно-дисциплинске мере од почетка школске године
1. Подручје рада саобраћај 39 УОС,20 УОВ,2 УДИР-a, нема УНВ И ИСКЉУЧЕЊА.
2. Подручје рада машинство и обрада метала 27 УОС,13 УОВ, нема УНВ И ИСКЉУЧЕЊА.
3. Подручје рада eлектротехника 21 УОС,14 УОВ, нема УНВ И ИСКЉУЧЕЊА.

•

Укупно изречене васпитно сициплинске мере 87 УОС, 47 УОВ, 2 УДИР-a, нема УНВ И
ИСКЉУЧЕЊА.

•

Од почетка школске године, у завршним разредима саобраћајне, машинске и електро
струке изречено је УОС 87 , УОВ 47, УД 2. Нису се изрицали укори наставничког већа
као што није било ни искључења.
Васпитно-дисциплинскки поступци који су пратећи за смањење оцене из владања,
спроведен је и друштвено користан рад за чије спровођење су били сагласни родитељи
или старатељи.
Предлажено jе Наставничком Већу да се сви ученици завршних одељења школске
2019/20 године који имају одличан успех и примерно владање похвале и награде
пригодним књигама.
Предлажено је Наставничком Већу да се сви ученици завршних одељења школске
2019/20 године који имају врлодобар успех и примерно владање похвале.
Такође jе одељенксо веће предлажило Наставничком већу да ученике генерације
одредимо по образовним профилима, подручју рада и ученика генерације целе школе.
Овај предлог је предлог који смо усвојили прошле школске године на предлог директора
школе да би похвалама и награђивањем мотивисали ученике.

•

•

•
•

Број ученика завршних одељења на крају другог полугодишта школске 2019/20.године који се упућује
на разредне испите
Број ученика који се упућује на разредне испите износи 6, у саобраћајној струци
су неоцењена 3 ученика и у машинској струци неоцењена су 3 ученика.
•

Ученици завршних одељења који нису били задовољни својим предложеним закључним
оценама, у договору са предметним наставницима обавиће поправљање оцена
03.06.2020.године. Пријављивање поправљања оцена и разредних испита обавља се у
школи 01.06.2020.године од 9.00 до 12.00 h код помоћника директора и секретаријату
школе .Распоред рада испитних комисија за поправљање оцена, за резредне и поправне
испите ученика завршних одељења школске 2019/20. године биће истакнут
01.06.2020.године и објављен на школској инфо групи.

Реализација наставе завршних одељења на крају другог полугодишта школске 2019/20.године
Реализација наставе на нивоу школе износи 99.28%, од планираних 22558 одржано је
22396 часова и 383 часова допунске наставе.
На саобраћајном смеру, реализација наставе износи 99.00%, од планираних 9142 одржано
је 9051 час и 305 часова допунске наставе.
На машинском смеру, реализација наставе износи 99.65%, од планираних 8113, одржано
је 8085 часова и 24 часа допунске наставе.

На елелктротехничком смеру, реализација наставе износи 99.19%, од планираних 5303
одржано је 5260 часова и 54 часа допунске наставе.
•

30.05.2020. године одржано је Наставничко веће на даљину са следећим
Д н е в н им

р е дoм

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане 28.04.2020 године.
2. Утврђивање успеха ученика завршних одељења на крају другог полугодишта школске
2019/20 године(известилац Jeла Станојевић).
a. Утврђивање владања редовних ученика завршних одељења на крају другог
полугодишта школске 2019/20 године , васпитно-дисциплинске мере.похвале и
награде (известилац Taтјана Мацановић).
3. Ученик генерације, најбољи ученици предложени за похвале и награде (известилац Сања
Станић).
4. Упућивање редовних ученика завршних одељења на крају другог полугодишта школске
2019/20 године , на разредне и поправне испите (известилац Jeла Станојевић).
5. Реализација свих видова образовно васпитног рада на на крају другог полугодишта
школске 2019/20 године , известилац Jeла Станојевић).
6. Утврђивање испитних комисија за све испите јунски испитни рок школске
2019/20.године за редовне и ванредне ученике, ментора и плана активности свих видова
образовно васпитног рада ( известилац Биљана Лончар)
7. Конкурс за упис ученика у први разред школске 2020/21. Извештај о објављеном
конкурсу и Предлог стручних већа поделе часова наставних предмета на наставнике за
школску 2020/21.
8. Текућа питања
•

30.и 31.05.2020.организовани су и спроведени испити у образовању ванредних ученика
jунски испитни рок школске 2019/20. године по распореду и Решењу о ангажовању
наставника у испитним комисијама на основу сагласности запослених за ангажовање у
прековременом раду. Испити су организовани и спроведени на основу Упутства о
oдржавању испита. Техничко особље и домари школе су се бринули и упућивали
наставнике и ученике на мере којих се морају придржавати које су прописане и
дефинисане Планом превентивних мера заштите од ширења заразне болести “COVID 19“
дел.бр.701 од 29.04.2020.године.Сви запослени су добили заштитне рукавице, маске и
визире. Водио се списак присутних запослених и ученика у школи. Ученици су у мањим
скупинама прозивани да улазе на испите.

АКТИВНОСТИ ШКОЛE У ОДНОСУ НА УПУТСТВО О
ОРГАНИЗОВАЊУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

•

( од 01.до 06.06.2020. године)
Образовно васпитни рад :Учење на даљину се наставља за незавршна одељења и то тако
што ученици и наставници користе платформе за учење школску платформу за учење
http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/ и moodle. tehnickaskolagsp.edu.rs. Наставни
материјал се поставља из свих предмета.Наставници поред наставног материјала
ученицима постављају задатке за вежбење, задатке за писмене радове, тестове.
Сви ученици су редовно обавештени (viber- групома) о свим активностима од стране
одељенских старешина, стручних сарадника и директора школе.

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

У овој наставној недељи као и у предходним планирамо да образовно васпитни рад
учење на даљину , ученицима пружимо тако што им је омогућено коришћење школске
платформе за учење http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/, moodle.
tehnickaskolagsp.edu.rs
Одржана је седницу педагошког колегијума на даљину 02.06.2020.године у 10 h.
Израђена су и наставницима послата Решења о испитним комисијама за све испите
редовних ученика завршних одељења школске 2019/20. године ( поправне, разредне,
матурске,завршне испите) у терминима дефинисаним планом активности школе до краја
другог полугодиша школске 2019/20. године.
Израђена су и наставницима послата Решења о саставу испитних комисија у образовању
ванредних ученика у терминима дефинисаним планом активности школе до краја другог
полугодиша школске 2019/20. године.
Педагошка евиденција и документација за ученике завршних одељења школске 2019/20.
године се израђује , комисија прегледава унесене податке у рачунарски школски програм
за штампање података у матичне књиге, а сведочанства се штампају из е- дневника.
Oд 01.до 03.06.2020.године ученици завршних одељења школске 2019/20. године који
нису били задовољни предложеном закључном оценом су одговарали у школи у
договору са предметним наставником.
01.06.2020.године ученици су пријаvili разреднeи поправнe испитe за завршна одељења
школске 2019/20.године.
02.06.2020.године обављен је ТЕОРИЈСКИ ДЕО ВОЗАЧКОГ ИСПИТА за образовни
профил техничар друмског саобраћаја , одељења С21,С22,С23.
04.06.2020.године ученици су пријавили матурске и завршне испите за завршна
одељења школске 2019/20.године.
Од 01.до 05.06.2020.године изведена блок настава на даљину одељења Е21Електротехничар за електронику на возилима.
05.06.2020. године обављен је Завршни испит- теоријски део возачког испита за возаче
„Ц“ категорије за образовни профил Возач моторних возила

•
•
•

( С34,С35,С36). Ученици који су положили тест упућују се на наставак завршног испита,
полагање практичног дела возачког испита за „Ц“ категорију. Због новонастале
епидемиолошке ситуације ученицима који због година живота не испуњавају законске
услове да полажу возачки испит школа ће и у промењеном стаусу омогућити полагање
пред школском комисијом под истим условима као и свим осталим ученицима који су
остварили могућност и полагали у јунскомк испитном року. Због наведених разлога
практична настава – блок настава обука вожње није могла у потпунсти да се реализује ,
стога ће се ученицима који због реалних околности нису могли завршити обуку вожње
посебно бити организовано додатно полагање завршног испита у другом термину за
јунски испитни рок школске 2019/20.године.
06.07.и 06.2020.године организовани су и реализовани су испити у јунском испитном
року школске 2019/20. године у образовању ванредних ученика.
07.06.2020. године одржане су косултације , припремна настава и подела тема за завршне
, матурске и специјалистичке испите јунски испитни рок школске 2019/20.године.
Све активности су обављене уз примену Планa превентивних мера за спречавање ширења
заразне болести COVID 19 (Корона Вирус) дел.бр.701 од 29.04.2020.године. и упутстава o
понашању налазе се на сајту школе и истакнути су на видним местима у просторијама
школе.
АКТИВНОСТИ ШКОЛE У ОДНОСУ НА УПУТСТВО О
ОРГАНИЗОВАЊУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ
( од 08.до 12.06.2020. године)

•

•
•
•
•

•
•

•

Образовно васпитни рад :
У овој наставној недељи као и у предходним планирн образовно васпитни рад je учење
на даљину , уз коришћење школске платформе за учење
http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/, moodle. tehnickaskolagsp.edu.rs
Израђивана је педагошка евиденције и документације за ученике завршних одељења
школске 2019/20. године.
08.06.2020.године - одржан је матурски испит јунски испитни рок школске 2019/20 за
редовне и ванредне ученике –српски језик и књижевност у 9 и 12 h у школи .
08.06.2020.године -Трочлана комисија наставника српског језика и књижевности за свако
подручје рада и образовне профиле прегледала и оценила писмене радове ученика.
08.06.2020.године -oдржан је завршни испит –прaктични део возачког испита за возаче
“Ц“ категорије образовни профил возач моторних возила јунски испитни рок 2019/20
године одељење С34 (школски полигон и саобраћајнице у граду).
Од 08.-12.06.2020.године- oдржана је блок настава на даљину за одељењe
Е22- eлектротехничар за електротехнику на возилима
09.06.2020.године -одржан је завршни испит –прaктични део возачког испита за возаче
“Ц“ категорије образовни профил возач моторних возила јунски испитни рок 2019/20
године одељење С35 (школски полигон и саобраћајнице у граду).
09.06.2020.године- oдржан је тест за проверу стручно теоријског знања за образовни
профил електротехничар за електронику на возилима јунски испитни рок школске

•

•

•

•
•

•

•

•

•

2019/20. године. Тестирање је изведено према Правилнику о одржавању матурског
испита за образовни профил eлектротехничар за електротехнику на возилима
09.06.2020.године- oдржан је матурски испит – изборни предмет -јунски испитни рок
школске 2019/20 за образовне профиле Машински техничар моторних возила и Техничар
друмског саобраћаја .
10.06.2020.године- oдржан је тест за проверу стручно теоријског знања за образовни
профил Техничар друмског саобраћаја јунски испитни рок школске 2019/20. у
образовању ванредних ученика. Тестирање је изведено према Правилнику о одржавању
матурског испита за образовни профил Техничар друмског саобраћаја.
10.06.2020.године -одржан је завршни испит –прaктични део возачког испита за возаче
“Ц“ категорије образовни профил возач моторних возила јунски испитни рок 2019/20
године одељење С36 (школски полигон и саобраћајнице у граду).
11,12,13.06.2020. године- одржани су завршни испити свих образовних профила јунски
испитни рок школске 2019/20. године.
Ученици незавршних одељења који нису задовољни са предложеним оценама у
договору са предметним анставницима од 8.6.2020. усмено одговарљње изводе преко
веб алата и долаксом у школу на усмено одговаерање. Oдређеном броју ученика којима
је била потребна допунаска настава да би савладали проблеме у учењу наставници су
изводили и у школи инвидуално радећи са ученицима. Појавио је извесни проблем код
поједниних ученика чије родитеље и њих су одељенске старешине, наставници , стручни
сарадници и директор школе контактирални на разне доступне начине , али и поред тога
нису били активни на настави на даљину. Ученици су позвани да дођу у школу да им се
обезбеди штампани наставни материјал. Поред свих покушаја , наставници су позвали
неколицину ученика на допунску наставу и на усмено одговарање у школу, међутим
неки од њих нису дошли. Углавном су то ученици који и у редовној настави нису били
редовни и имали су велики број изостанака. Обавештење о томе је послато надлежним
центрима за социјални рад.
Наставници су израдили оперативне планова рада и остварили своје активности у
образовно васпитном раду у складу са недељним оперативних плановима рада
наставника .
Праћење напредовања и постигнућа ученика наставници су изводили -електронским
путем e-mail ом,прећење рада ученика на школској платформи http.//eucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/ Whats App група, СМС поруком ,Viber-ом, Messenger-ом
,редовним контактом са родитељима, телефонским разговором и успеним испшитивањем
у школи.
Ученици који Наставним планом и програмом имају обуку вожње-блок наставу као део
наставног предмета Практична настава ,имају наставу са почетком од понедељка
11.05.2020.године према одобрењу и упутству Министарства просвете, науке и
технолошког развоја 611-00-358/2020-03 од 8.5.2020.године надаље.
Све активности у школи су организоване и споведене уз примену Планa превентивних
мера за спречавање ширења заразне болести COVID 19 (Корона Вирус) дел.бр.701 од
29.04.2020.године. и упутстава o понашању налазе се на сајту школе и истакнути су на
видним местима у просторијама школе.

РАСПОРЕД И ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ БЛОК НАСТАВЕ
ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА И ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА
ПОДРУЧЈЕ РАДА: САОБРАЋАЈ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ :
•
•

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (С21,С22,С23,С31,С32,С33,С41,С41,С43.С44)
ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
(С24,С25,С26,С34,С35,С36)

ПСП (30)
Одељење

Термин

С21

23.09.2019 – 27.09.2019

С22

30.09.2019 – 04.10.2019

С23

07.10.2019 – 11.10.2019

Група

Наставници

Трајање

Реализација

г1

Душко Тучић

30

Реализовано

г2

Душко Тучић

30

Реализовано

г1

Душко Тучић

30

Реализовано

г2

Душко Тучић

30

Реализовано

г1

Душко Тучић

30

Реализовано

г2

Јока Симић

30

Реализовано

Резултати полагања ПСП-а „Б“ категоријe:
Реализација
Број ученика
који су
положили ПСП

Број ученика
који нису
положили
ПСП

Одељење

Број ученика у
одељењу

С21

29

29

0

С22

29

28

1

С23

31

29

2

Терети у транспорту (20)
Одељење

С21

Термин

Група

Наставници

Трајање

Реализација

г1

Ратко Босанац

20

Реализовано

Саша
Ристивојевић

20

Милан Ћулибрк

20

Соња
Љубојевић

20

г1

Немања
Радовић

20

г2

Вук Филиповић

20

Група

Наставници

Трајање

Реализација

г1

Јелена Зец

10

Реализовано

31.10.2019 – 01.11.2019 г2

Соња
Љубојевић

10

г1

Јелена Зец

10

Реализовано

г2

Ратко Босанац

10

Реализовано

г1

Јелена Зец

10

Реализовано

Саша
Ристивојевић

10

28.10.2019 – 30.10.2019 г2
г1

С22

С23

18.11.2019 – 20.11.2019 г2

25.11.2019 – 27.11.2019

Реализовано
Реализовано
Реализовано
Реализовано
Реализовано

Прва помоћ (10)
Одељење

С21

С22

С23

Термин

21.11.2019 – 22.11.2019

28.11.2019 – 29.11.2019 г2

Реализовано

Реализовано

Део блока који се односи на прву помоћ oдржaли су линценцирани предавачи Црвеног крста
Врачар
Полагање теоријског испитa за одељења С21,С22,С23 реализовано је у следећим терминима:
Редовни : 02.,09.и 16.06.2020.године
Допунски термини : 23.,30.06.и 07.,14.07.2020.године

ПСП (30)
Одељење

Термин

С24

28.10.2019 – 01.11.2019

С25

“С26

Група

Наставници

Трајање

Реализација

г1

Душко Тучић

30

Реализовано

г2

Соња Љубојевић

30

Реализовано

г1

Душко Тучић

30

Реализовано

г2

Соња Љубојевић

30

Реализовано

г1

Душко Тучић

30

Реализовано

г2

Јока Симић

30

Реализовано

18.11.2019 – 22.11.2019

25.11.2019 – 29.11.2019

Резултати полагања ПСП-а „Б“ категоријe:
Реализација

Одељење

Број ученика у
одељењу

Број
ученика
који су
положили
ПСП

Број
ученика
који нису
положили
ПСП

С24

29

27

2

С25

29

27

2

С26

28

27

1

Прва помоћ (10)
Одељење

Термин

С24

02.11.2019 – 09.11.2019

С25

С26

Група

Наставници

Трајање

Реализација

г1

Биљана Лончар

10

Реализовано

г2

Соња Љубојевић

10

Реализовано

г1

Жарко Митровић

10

Реализовано

г2

Јована Василић

10

Реализовано

г1

Жарко Митровић

10

Реализовано

г2

Соња Љубојевић

10

Реализовано

16.11.2019 – 23.11.2019

30.11.2019 – 07.12.2019

Део блока који се односи на прву помоћ oдржaли су линценцирани предавачи Црвеног крста
Врачар

Обука вожње „Б“ категорије (20)
Реализација

Трајање

Број
ученика у
одељењу

Број
ученика
који су
завршили
обуку

Број
ученика
који су у
обуци

Број
ученика
који су
нису
почели
обуку

Одељење

Термин

С24

Током године

20

29

3

7

19

С25

Током године

20

29

1

6

22

С26

Током године

20

28

0

8

20

Пројектни задатак – Основи путева и улица (30)
Одељење

Термин

С31

02.12.2019 – 06.12.2019

С32

С33

09.12.2019 – 13.12.2019

23.12.2019 – 27.12.2019

Група

Наставници

Трајање

Реализација

г1

Биљана Лончар

30

Реализовано

г2

Соња Љубојевић

30

Реализовано

г1

Немања Радовић

30

Реализовано

г2

Тијана Марић

30

Реализовано

г1

Биљана Лончар

30

Реализовано

г2

Соња Љубојевић

30

Реализовано

Обука вожње „Б“ категорије (40)
Реализација

Трајање

Број
ученика у
одељењу

Број
ученика
који су
завршили
обуку

Број
ученика
који су у
обуци

Број
ученика
који су
нису
почели
обуку

Одељење

Термин

С31

Током године

40

29

10

17

2

С32

Током године

40

26

14

10

2

С33

Током године

40

27

5

16

6

ПСП (30)
Одељење

Термин

С34

02.09.2019 – 06.09.2019

Група

Наставници

Трајање

Реализација

г1

Душко Тучић

10

Реализовано

г2

Јована Василић

10

Реализовано

С35

09.09.2019 – 13.09.2019 г1

Душко Тучић

10

Реализовано

С36

16.09.2019 – 20.09.2019 г1

Душко Тучић

10

Реализовано

Резултати полагања ПСП-а „Б“ категоријe:
Реализација

Одељење

Број ученика у
одељењу

Број
ученика
који су
положили
ПСП

Број
ученика
који нису
положили
ПСП

С34

19

19

0

С35

18

17

1

С36

17

16

1

Обука вожње „Ц“ категорије (40)
Реализација

Трајање

Број
ученика у
одељењу

Број
ученика
који су
завршили
обуку

Број
ученика
који су у
обуци

Број
ученика
који су
нису
почели
обуку

Одељење

Термин

С34

Током године

40

19

5

7

7

С35

Током године

40

18

3

2

13

С36

Током године

40

17

2

5

10

Пројектни задатак – Безбедност саобраћаја (30)
Одељење

Термин

С41

25.11.2019 – 29.11.2019

С42

02.12.2019 – 06.12.2019

С43

09.12.2019 – 13.12.2019

С44

23.12.2019 – 27.12.2019

Група

Наставници

Трајање

г1

Биљана Лончар 30

Реализовано

г2

Биљана Лончар 30

Реализовано

г1

Биљана Лончар 30

Реализовано

г2

Биљана Лончар 30

Реализовано

г1

Биљана Лончар 30

Реализовано

г2

Биљана Лончар 30

Реализовано

г1

Биљана Лончар 30

Реализовано

г2

Јелена Зец

Реализовано

30

Реализација

Пројектни задатак – Мотори и моторна возила (30)
Одељење

Термин

С41

02.03.2020 – 06.03.2020

С42

С43

С44

Група

Наставници

Трајање

г1

Биљана Лончар

30

Реализовано

г2

Вук Филиповић

30

Реализовано

г1

Драгана Весић
(Сања Антић)

30

г2

Вук Филиповић

30

г1

Драгана Весић
(Сања Антић)

30

г2

Вук Филиповић

30

Реализовано

г1

Биљана Лончар

30

Реализовано

г2

Вук Филиповић

30

Реализовано

09.03.2020 – 13.03.2020

16.03.2020 – 20.03.2020

23.03.2020 – 27.03.2020

Реализовано
Реализовано
Реализовано

Извештај о одржаним испитима у ауто школи за период од 22.10.2019.
до 27.08.2020. године
У периоду од 22.10.2019. до 27.08.2020. године у ауто школи одржано је укупно 31 полагање испита и
ПСП тестова за различите категорије кандидата (редовни ученици, ванредни ученици, трећа лица).
Према врсти полагања полагали су се следећи испити:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ПСП Б;
ПСП Ц;
теоријски испит Б;
теоријски испит Ц;
теоријски испит Б за инструкторе;
теоријски испит Ц за инструкторе;
теоријски испит Д за инструкторе.
Врсте одржаних испита према датуму полагања
Датум
Врсте одржаних испита
27.08.2020.
ПСП Ц
07.07.2020.
ПСП Б
ПСП Ц
29.06.2020.
ПСП Б
ПСП Ц
09.06.2020.
ПСП Б
02.06.2020.
ПСП Б
ПСП Ц
29.05.2020.
ПСП Б
ПСП Ц
26.05.2020.
ПСП Б
19.05.2020.
ПСП Б
ПСП Ц
12.05.2020.
ПСП Б
05.05.2020.
ПСП Б
ПСП Ц
28.04.2020.
ПСП Б
ПСП Ц
10.03.2020.
ПСП Б
ТИ Б
03.03.2020.
ПСП Б
ТИ Б
25.02.2020.
ПСП Б
ПСП Ц
ТИ Б
18.02.2020.
ПСП Б
ПСП Ц
ТИ Б
04.02.2020.
ПСП Б
ПСП Ц
ТИ Б
28.01.2020.
ПСП Б
ПСП Ц
ТИ Б
21.01.2020.
ПСП Б
ПСП Ц
ТИ Б
19.01.2020.
ТИ Ц
ТИ Б ИНС
14.01.2020.
ПСП Б
ПСП Ц
ТИ Б
24.12.2019.
ПСП Б
ПСП Ц
ТИ Б
17.12.2019.
ПСП Б
ПСП Ц
ТИ Б
10.12.2019.
ПСП Б
ПСП Ц
ТИ Б
03.12.2019.
ПСП Б
ПСП Ц
ТИ Б
26.11.2019.
ПСП Ц
ТИ Б
19.11.2019.
ПСП Б
ПСП Ц
ТИ Б
-

ТИ Ц ИНС
-

ТИ Д ИНС
-

12.11.2019.
05.11.2019.
03.11.2019.
29.10.2019.
22.10.2019.

ПСП Б
ПСП Б
ПСП Б

ПСП Ц
ПСП Ц
ПСП Ц
ПСП Ц

ТИ Б
ТИ Б
ТИ Б
ТИ Б

ТИ Ц
-

ТИ Б ИНС
-

-

-

Број кандидата на испитима према датуму полагања
70

60

60
50

43

40

31

30
17

20
10

1

7

2

3

8

7

6

11 13 10

6

18 19 19 17

21
14 12 14
11

17

11 12 11 11

14

5

0

Пролазност кандидата на испитима у процентима према датуму
полагања
120

100

90,7

100
71,43
66,67

80

70,59
50

60

46,15

42,86

40
20
0

26,67

16,67
0

72,73

0

81,82
70
57,14
54,55
52,63
47,06
44,44
35,71
33,33
31,58
19,35

60

82,35

54,55
41,67
36,36
19,05

21,43

Број одржаних полагања према врсти испита за период од
22.10.2019. до 27.08.2020. године
30

26

25

24
18

20
15
10
5

2

0

0

2

1

1

0

0
ПСП Б

ПСП Ц

Теоријски
испит Б

Теоријски
испит Ц

Теоријски
испит Д

Теоријски Теоријски Теоријски Теоријски Теоријски
испит Е испит Б инс испит Ц инс испит Д инс испит Е инс

РАСПОРЕД И ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ БЛОК НАСТАВЕ
ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА И ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ :
•

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА
(Е21,Е22, Е31,Е32, Е41)
• АУТОЕЛЕКТРИЧАР
(Е23,Е24,Е33,Е34,)
Шема извођења практине наставе – блок настава за одељење Е21
Р.Бр. групе
Група 1
Група 2
Реализација

Термин одржавања блок наставе
07.10 – 11.10
02.12 – 06.12
М
Е
M
E
Реализовано
Реализовано

01.06 – 05.06
Е
Е
Реализовано

Шема извођења практине наставе – блок настава за одељење Е22
Р.Бр. групе
Група 1
Група 2
Реализација

Термин одржавања блок наставе
21.10 – 25.10
06.04 – 10.04
М
Е
M
E
Реализовано
Реализовано

08.06 – 12.06
Е
Е
Реализовано

Шема извођења практине наставе – блок настава за одељење Е31
Р.Бр. групе

Термин одржавања блок наставе
28.10-01.11
23.12-27.12
24.02-28.02
16.03-20.03
Група 1
М
Е
Е
Е
Група2
Е
М
Е
Е
Група 3
Е
Е
М
Е
Реализација Реализовано Реализовано Реализовано Реализовано
Шема извођења практине наставе – блок настава за одељење Е32
РБр. групе

Група 1
Група2
Група 3
Реализација

04.05-08.05
Е
Е
Е
Реализовано

Термин одржавања блок наставе
25.11-29.11

13.01-17.01

02.03-06.03

23.03-27.03

11.05-15.05

М
Е
Е
Реализовано

Е
М
Е
Реализовано

Е
Е
М
Реализовано

Е
Е
Е
Реализовано

Е
Е
Е
Реализовано

Шема извођења практине наставе – блок настава за одељење Е41
РБр. групе

Група 1
Група2
Група 3
Реализација

Термин одржавања блок наставе
02.12-06.12

20.12-24.12

09.03-13.03

30.03-03.04

18.05-22.05

М
Е
Е
Реализовано

Е
М
Е
Реализовано

Е
Е
М
Реализовано

Е
Е
Е
Реализовано

Е
Е
Е
Реализовано

Аутоелектричар
Одељење

Термин

E33

11-29.05.2020

Е34

11-29.05.2020

Група

Наставници

Г1

Милорад Живановић

Г2

Јован Митровић

Г1

Љубомир Младеновић

Г2

Милорад Живановић

Трајање

90

РАСПОРЕД И ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ БЛОК НАСТАВЕ
ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА И ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА
ПОДРУЧЈЕ РАДА:МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ :
•

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(М21,М22, М31,М32, М41,М42 )
• АУТОЛИМАР
(М23,М24,М33,М34,)
• МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(М23,М24,М33,М34)
Распоред блок наставе из подручја рада машинстви и обрада метала
Одељење
Термин
Група
Наставници
Трајање

Реализација

Г1

Александар
Новаковић

40

Г2

Ненад
Ранђеловић

40

13-21.05.2020

Г3

Драгољуб Костић

40

Реализовано

М34ммв

13-21.05.2020

Г1

Никола Величков

40

Реализовано

М34ал

20-31.05.2020

Г2

Радомир
Анастасов

60

Термин

Група

Наставници

Трајање

Реализација

14-18.10.2019

г1

Душко Тучић

30

Реализовано

14-18.10.2019

г2

Душко Тучић

30

Реализовано

21-25.10.2019

г1

Душко Тучић

30

Реализовано

21-25.10.2019

г2

Душко Тучић

30

Реализовано

21-25.10.2019

г3

Душко Тучић

30

Реализовано

13-21.05.2020
М33

ПСП (30)
Одељење
М41

М42

13-21.05.2020

Прва помоћ (10)
Одељење
Термин
М41

19-26.10.2019

Реализовано
Реализовано

Реализовано

Група

Наставници

Трајање

Реализација

г1

Душко Тучић

10

Реализовано

г2

Јована Василић

10

Реализовано

М42

02.11-09.11.2019

М34

05.10-12.10.2019

М33

14.09-21.09.2019

г1

Душко Тучић

10

Реализовано

г2

Јована Василић

10

Реализовано

г3

Душко Тучић

10

Реализовано

ммв

Жарко Митровић

10

Реализовано

г1

Биљана Лончар

10

Реализовано

г2

Јована Василић

10

Реализовано

Део блока који се односи на прву помоћ oдржaли су линценцирани предавачи Црвеног крста
Врачар
Обука вожње „Б“ категорије (40)
Реализација
Број
Број
Број
Број ученика
Трајање
ученика у ученика
ученика
који су нису
Одељење Термин
одељењу
који су
који су у
почели обуку
завршили
обуци
обуку
М41
Током године
40
17
3
14
0
М42

Током године

40

23

2

6

17

М33

Током године

40

25

4

1

20

М34ммв

Током године

40

15

3

1

10

Реализација блок наставе –обуке вожње обавља се према наставном плану и програму. На
завршном испиту за возача моторних возила из теоријског испита који је одржан 05.06.2020.
године приступило је 47 ученика, теоријски испит положио је 21 ученик.
Ауто школа је 11.05.2020. године наставила са радом, уписано је 49 кандидата. У периоду од
21.05. до 08.06. 2020. одржана је теоријска обука за 23 кандидата. Следећа група за теоријску
обуку са 26 кандидата почиње 17.06.2020.

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ (31.8.2020)
Број ученика на крају школске 2019/2020. године износи 1214 ученика.
Позитиван успех постигло је 1175 ученика (96.79%). Са одличним успехом је 109
ученика (8.98%), са врло добрим 438 ученика (36.08%), са добрим 585 ученика (48.19 %) и са
довољним успехом 43 ученика (3.54%). Број ученика који понавља разред је 39 ( 3.21%).
На саобраћајном смеру је 581 ученик. Позитиван успех постигла су 555 ученика
(95.52%). Са одличним успехом је 59 ученика (10.15%), са врло добрим 191 ученик (32.87%),
са добрим 1270 ученика (46.47%) и са довољним успехом 35 ученика (6.02%). Број ученика
који понавља разред је 26 ( 4.48%).
На машинском смеру је 302 ученика. Позитиван успех постигло је 299 ученика (99.01%).
Са одличним успехом је 14 ученика (4.64%), са врло добрим 114 ученика (37.75%) и са
добрим 167 ученика (55.30%). Број ученика који понавља разред је 3 (0.99%).
На електротехничком смеру је 331 ученика. Позитиван успех постигло је 321 ученик
(96.98%). Са одличним успехом је 36 ученика (10.88%), са врло добрим 133 ученика (40.18%),
са добрим 148 ученика (4471%) и са довољним успехом 4 ученика (1.21%). Број ученика који
понавља разред је 10 (3.02%).
Извештај о образовању ванредних ученика 2019/2020
У току школске 2019/2020 у образовању ванредних ученика реализоване су следеће
активности:
Урађен је распоред рада образовања ванредних ученика за школску 2019/2020 годину.
Организована је консултативнa и припремна настава у свим испитним роковима, за
све предмете у сва три подручја и то 20 - 100% од годишњег фонда часова.
Организована је настава за стицање специјалистичког образовања за све образовне
профиле у сва три подручја рада.
Организовани и спроведени испити у октобарском, јануарском, априлском, јунском и
августовском испитном року према календару рада за школску 2019/2020 годину.
У октобарском испитном року реализоване су следеће активности:
Пријава испита од 16.09.2019. до 04.10.2019. године
Припремна настава 06. и 07.10.2019. године
12.10.2019. године Полагање испита I разреда и V степена, консултације и подела
тема за специјалистички испит за све образовне профиле специјалистичког
образовања.
13.10.2019. године Полагање испита II разреда
19.10.2019. године Полагање испита III разреда, консултације и подела тема за
завршни испит за све образовне профиле.
20.10.2019. године Полагање испита IV разреда, консултације и подела тема за
матурски испит за све образовне профиле.
03.11.2019. године Завршни, матурски и специјалистички испити
Подела диплома и уверења од 18.11.2019. године
У јануарском испитном року реализоване су следеће активности:
Пријава испита од 18.11.2019. до 06.12.2019. године
Припремна настава 07. и 08.12.2019. године

14.12.2019. године Полагање испита I разреда и V степена, консултације и подела
тема за специјалистички испит за све образовне профиле специјалистичког
образовања.
15.12.2019. године Полагање испита II разреда
21.12.2019. године Полагање испита III разреда, консултације и подела тема за
завршни испит за све образовне профиле.
22.12.2019. године Полагање испита IV разреда, консултације и подела тема за
матурски испит за све образовне профиле.
19.01.2020. године Завршни, матурски и специјалистички испити
Подела диплома и уверења од 10.02.2020. године
У априлском испитном року реализоване су следеће активности:
Пријава испита од 10.02.2020. до 28.02.2020. године
Припремна настава 29.02. и 01.03.2020. године
07.03.2020. године Полагање испита I разреда и V степена, консултације и подела
тема за специјалистички испит за све образовне профиле специјалистичког
образовања.
08.03.2020. године Полагање испита II разреда
14.03.2020. године Полагање испита III разреда, консултације и подела тема за
завршни испит за све образовне профиле.
15.03.2020. године Полагање испита IV разреда, консултације и подела тема за
матурски испит за све образовне профиле.
Завршни, матурски и специјалистички испити нису одржани због епидемиолошке
ситуације
У јунском испитном року реализоване су следеће активности:
Пријава испита од 15.04.2020. до 22.05.2020. године
Припремна настава није одржана
30.05.2020. године Полагање испита општеобразовних наставни предмети свих
подручја рада, свих разреда и свих образовних профила.
31.05.2020. године Полагање испита наставних предмети подручја рада -машинство и
обрада метала свих подручја рада, свих разреда и свих образовних профила
06.06.2020. године Полагање испита наставних предмети подручја рада електротехника- свих подручја рада, свих разреда и свих образовних профила.
07.06.2020. године Полагање испита наставних предмети подручја рада -саобраћај
свих разреда и свих образовни профила.
13.06.2020. године Завршни, матурски и специјалистички испити
Подела диплома и уверења од 17.06.2020. године
У августовском испитном року реализоване су следеће активности:
Пријава испита од 13.07.2020. до 14.08.2020. године
Припремна настава 15. и 16.08.2020. године
22.08.2020. године Полагање испита општеобразовних наставни предмети свих
подручја рада, свих разреда и свих образовних профила.
23.08.2020. године Полагање испита наставних предмети подручја рада -машинство и
обрада метала свих подручја рада, свих разреда и свих образовних профила

29.08.2020. године Полагање испита наставних предмети подручја рада електротехника- свих подручја рада, свих разреда и свих образовних профила и
подручја рада саобраћај, свих разреда образовни профил: возач моторних возила.
30.08.2020. године Полагање испита наставних предмети подручја рада -саобраћај,
свих разреда - образовни профил: Техничар друмског саобраћаја, Возач моторног
возила – специјалиста, Техничар друмског саобраћаја – специјалиста и Инструктор
вожње
13.09.2020. године Завршни, матурски и специјалистички испити
Подела диплома и уверења организоваће се од 21.09.2020. године
➢ Извршена анализа и поднесени извештаји Наставничком већу о одржаним испитима,
успеху ученика и упућивању ванредних ученика на завршни, матурски и специјалистички
испит у октобарском, јануарском, априлском, јунском и августовском испитном року
➢ Организовани су и одржани завршни, матурски и специјалистички испити ванредних
ученика у октобарском, јануарском, јунском и августовском испитном року према
календару рада за школску 2019/2020 годину.
➢ Организована припремна (теоретска и практична) настава за стручно оспособљавање
руковаоца виљушкаром за 145 кандидата.
➢ Организован и спроведен испит за 145 кандидата за стручно оспособљавање за руковаоца
виљушкаром.
➢ Организован и спроведен теоретски и практични део возачког испита за образовни
профил Возач моторних возила, који су променили статус ученика из редовног у
ванредно образовање и за ванредне ученике образовног профила возач моторних возила.
БРОЈ ИСПИТА, БРОЈ МАТУРСКИХ, ЗАВРШНИХ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ИСПИТА
ВАНРЕДНОГ ОБРАЗОВАЊА
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У октобарском, јанарском, априлском, јунском и августовском испитном року школске
2019/2020 одржано укупно 7547 испита у сва три подручја рада и у свим образовним
профилима.
У октобарском, јанарском, јунском и августовском испитном року школске 2019/2020
одржано је укупно 304 завршних, матурских и специјалистичких испита.
Извршено је стручно оспособљавање 145 кандидата за руковаоца виљушкаром
Свим уписаним ученицима урађена потпуна документација, законски прописана.

ИЗВЕШТАЈ СА РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ
ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Број ученика који је изашао на поправне испите износи 42, 32 ученика је положило, а 10 ученика
није положило поправни испит. Осамнаест ученика је изашло на разредне испите, положило је 9 ученика,
а 9 ученика није положило разредни испит.
Припремна настава је одржана на даљину преко е-учионице Техничке школе ГСП од 17.8.20020.
до 20.8. 2002. Свим ученицима је пружена неопходна подршка и помоћ у савладавању потешкоћа у учењу
на даљину.
Одељењске старешине су након одржаних разредних и поправних испита одржале одељењска већа
на даљину.
РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ (31.8.2020)

Број ученика на крају школске 2019/2020. године износи 1214 ученика.
Позитиван успех постигло је 1175 ученика (96.79%). Са одличним успехом је 109 ученика
(8.98%), са врло добрим 438 ученика (36.08%), са добрим 585 ученика (48.19 %) и са довољним успехом
43 ученика (3.54%). Број ученика који понавља разред је 39 ( 3.21%).
На саобраћајном смеру је 581 ученик. Позитиван успех постигла су 555 ученика (95.52%). Са
одличним успехом је 59 ученика (10.15%), са врло добрим 191 ученик (32.87%), са добрим 1270 ученика
(46.47%) и са довољним успехом 35 ученика (6.02%). Број ученика који понавља разред је 26 ( 4.48%).
На машинском смеру је 302 ученика. Позитиван успех постигло је 299 ученика (99.01%). Са
одличним успехом је 14 ученика (4.64%), са врло добрим 114 ученика (37.75%) и са добрим 167 ученика
(55.30%). Број ученика који понавља разред је 3 (0.99%).
На електротехничком смеру је 331 ученика. Позитиван успех постигло је 321 ученик (96.98%).
Са одличним успехом је 36 ученика (10.88%), са врло добрим 133 ученика (40.18%), са добрим 148
ученика (4471%) и са довољним успехом 4 ученика (1.21%). Број ученика који понавља разред је 10
(3.02%).
ИЗВЕШТАЈ СА ЗАВРШНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2019/20. ГОДИНЕ

На завршне испите упућено је 2 ученика и 2 ученика су положила завршни испит.
Осам ученика је успешно завршило обуку вожње-практични део. Такође, један ученик је у августовском
року положио практични део за Ц категорију.

Извештај са састанака Стручног већа електротрхничке
струке одржаних школске 2019/20 године.
Први састанак одржан је 18.10.2019. са следећим дневним редом:
1. Конституисање стручног већа и усвајање годишњег плана рада већа.
2. Утврђивање и усклађивање индувидуалних планова рада и избор уџбеника.
3. Анализа опремљености електро кабинета и радионица.

4. Предлози за стручно усавршавање у школској 2019/2020 год.
5. Разно
Присуствовали су сви чланови Стручног већа.
1.Чланови стручног већа су једногласно усвојили преложени план рада
2.Договорено је да се по потреби изврши усклађивање индувидуалних планова рада у оквиру
струке као и са општеобразовним предметима.
3. Договорено је да Стручно веће сачини елаборат за конституисање и опремање нове
електролабораторије . Такође је потребно допунити опремање електро радионица.
4. Стручно веће донело је одлуку да похађе семинаре према Каталогу за унапређење
образовања и васпитања:
-Алтернативни погон моторних возила П3
- Дијагностика електронских контролних јединица П3
- Хибридни погон возила П3
- Мобилни телефон и таблет у настави П1
Други састанак одржан је 17.12.2019. са следећим дневним редом:
1. Анализа успеха ученика на крају Првог класификационог периода
2. План уписа за школску 2020/21 годину
3. Разно
Присуствовали су сви чланови Стручног већа и Директорка школе.
1. Констатовано је да успех ученика није задовољавајући и да је потребно да да ученици
појачају рад и у том смислу је потребно повећати број часова допунског рада. Такође је
потребно да ученици редовније долазе као и да се повећа сарадња са родитељима кроз
Отворена врата и држање ванредних родитељских састанака.
2. Стручно веће је за упис 2020/21 године предложило следећа занимања:
Аутоелектричар----2 одељења
Електротехничар за електронику на возилима----2 одељења
3. Договорено је да се почне са реализацијом Стручног усавршавања предложеног почетком
школске године.
Трећи састанак одржан је 20.01.2020. са следећим дневним редом:
1.Предлог мера за унапређење наставе.
2.План јавних набавки Школе везано за електротехничку струку.

3.План развоја стручног већа електротехничке струке за период 2020-2025 године.
4.Стручно и педагошко усавршавање наставника.
Присуствовали су сви чланови Стручног већа.
1.Договорено је да се по потреби изврши усклађивање индувидуалних планова рада у оквиру
струке као и са општеобразовним предметима.
2.Стручно веће је предложило да је потребно наставити опремање Радионице на Дорћолу.
Такође је предложен план опремања нове лабораторије и у том смислу је предложено шта је све
потребно од инсталација и опреме као и које су оквирне цене. Као координатор опремања
лабораторије предложен је Кнез Бранко који је израдио скицу лабораторије и мерних столова
као и списак материјала и опреме.
3.Стручно веће предлаже да се успостави боља сарадња са секретаријатом за образовање у вези
уписне политике. Као део плана развоја предлаже да се у току текуће школске године заврши
опремање електролабораторије и радионице на Дорћолу.
4.Чланови Стручног већа су упознати да је изашао нови Закон о заштити података о личности и
да се налази на сајту Школе. Овим законом се уређује право на заштиту физичких лица у вези са
обрадом података о личности. Такође су обавештени да ће бити организован семинар у току
фебруара за чланове већа који држе практичну наставу. Семинар се организује у Рипњу а тема је
Хибридни погон возила. Чланови Већа су добили Извештај са бодовима одржаних семинара за
последњих пет година. Потребно је да неки чланови доставе копију документа који су добили за
похађано стручно усавршавање а које недостаје у архиви.
Четврти састанак одржан је 10.08.2020. са следећим дневним редом:
1. Предлози Стручног већа о начину одржавања наставе за школску 2020/21. због епидемије
Covid 19, узимајући у обзир специфичности наше школе..
Присуствовали су сви чланови Стручног већа.
После обавештења које сам поставио на Viber групи Стручног већа подручја рада
Електротехника да се Веће изјасни о начину извођења наставе школске 2020/21, поједини
чланови су се изјаснили и дали своје мишљење.Милошевић Славица је изнела да се за извођење
вежби не може остварити дистанца од 1,5м и да треба организовати све на даљину а да се
усмено одговара у школи по договору. Вежбе могу у првом полугодишту да се раде online јер
иначе прваци нису ни оспособљени за вежбе скоро до другог полугодишта јер морају прво да
буду упознати са теоријом а да се вежбе помере за друго полугодиште када ће можда ситуација
бити боља.Са овим се сложила Марина Ђурић.
Славко Бјеловић предлаже да се за практичну наставу треба обратити досадашњим социјалним
партнерима и од њих добити информацију да ли су у овим околностима спремни да приме
ученике на праксу и у ком броју како би се број ученика за праксу у школи довео до броја који
одговара мерама. Друга алтернатива је снимање наставних садржаја и дистрибуција преко
moodla и You Tube канала.
Дејан Првуловић сматра да треба урадити по препоруци Министарства.

Извештај тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
школске 2019/2020.
Последњи састанак тима је одржан 30.6.2020. преко вибер групе јер није било могућности да се
састанемо у установи. На сасанку су сви члановитима испричали шта су од планираног успели
да ураде у току другого полугодишта школске 2019/2020. године
Наставник Миљана Бељановић је ово предала као своје активности за друго
полугодиште:
1.

Истраживања са ученицима за време е -наставе , о „ Право на живот и здраву животну
средину“ ушознавање са РИО протоколом и КЈОТО декларацијом.
Истраживање на актуелну тему „ ванредно стање „ о чему су ученици направили
презентације.

2.

Наставник Зоран Лазић је одабрао да се бави активностима на пољу дигиталних
компетенција. Планом рада Тима, усвојеним 11.3.2020. године, био је предвиђен низ активности
из области развоја дигиталних компетенција. Конкретно, било је планирано да се ученици
упознају са могућностима даљег школовања у овој области, како и различитим правцима тј.
пољима која она обухвата, од програмирања, веб дизајна, аутоматског управљања помоћу
рачунара и сличног. Идеја је била да се ученици припреме за велике промене које долазе на
пољу аутоелектронике, аутономног управљања возилима, умрежавања у IoT свету, као и IT
технологија уопште. Пошто наши ученици нису имали предмет који се бави програмирањем у
досадашњем школовању, сматрао сам да би бар кратко упознавање са том облашћу било од
велике користи.
Нажалост, због престанка рада школа на класичан начин, ове планиране активности нису
одрађене на начин како сам хтео, већ смо морали да се прилагодимо новонасталим околностима
и и радимо онлајн. Конкретно, урађено је следеће:
-

-

-

ученици су упознати са основним областима у IT свету
ученици су упознати са могућностима даљег школовања у овој области: упућени су на
сајтове школа и факултета, захтевима и статистикама пролазности на пријемним
испитима, могућности запошљења и сличног. Као најоптималније решење за наше
ученике наметнула се Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија,
највише због искустава са ученицима из претходних генерација и компатибилности
програма у односу на занимање електротехничар за електронику на возилима.
ученицима је дат на располагање материјал за припрему пријемног испита из математике
и информатике, који се састоји од низа филмова где је наставник поступно урадио
типичне задатке који су се јављали претходних година на испиту
ученицима кратко представљен програмски језик Python, који се данас сматра за најбољи
програмерски “почетнички језик”
ученицима подељен материјал за самосталан рад и истраживање Pythona
у свакодневном раду са ученицима решавани су конкретни проблеми, од рада на
платфроми за даљинско учење, слања мејлова, конвертовање слика у пдф формат...што су

широм смислу може посматрати као повећање дигиталних компетенција ученика, иако
ове активности нису директно везане за планиране
Као и у првом полугодишту, најактивнији су били ученици завршног одељења Е41, како и
одељења Е31 и Е32, чијим се разредним старешинама захваљујем на сарадњи.
Наставница Смиљка Окука – активнпости су извођене у измењеним условима. тј. условима
варедног стања и учења на даљину. Учествовали су сви ученици одељења Е41 .Сву су ученици
оспособљени да користеб све информације са Интернета и да самостално праве презентације и
електронском поштом да их шаљу наставницима.
Наставник Жељко Кљајић Основ међуљудских односа је комуникација. Комуникација се не
везује искључиво за речи (вербална комуникација ) већ и за положај и покрет тела
тзв.говор тела ( невербална комуникација ). Ако неког игноришемо шаљемо поруку – дакле
комуницирамо. Саставни део посла у одржавању возила у једном аутосервису, јесте и
комуникација са странкама ( и са незадовољним странкама ).
Да би ученици стекли знања из области комуникација , која ће им итекако бити потребна
у њиховом раду ( аутомеханичара ), ученици из одељења М13 ( 10 ученика ) добили су
задатак да систематизују смернице у комуникацији са незадовољном странком.
Успешна комуникација остварена је у оном тренутку када је примаоц тачно схватио шта
је пошиљалац послао.
Време реализације: 01.02.2020год. до 13.03.2020 год.
Шта је остварено: Ученици су стекли знања из области комуникација неопходна за њихов
будући рад у аутосервисима , која су систематизовали по следећим ставкама.
1. Странка има право да буде незадовољна ( услугом, због нереалних очекивања, или
једноставно зато што се проблем на аутомобилу појавио у за странку незгодно време ).
Како поступати : Без обзира на околности, странци треба ставити до знања да има право
да буде незадовољна и треба је пажљиво слушати, како би се открио главни узрок
незадовољства.
2. Слушати емоције без емоција. Слушати не само речи, већ и емоције незадовољне
странке. Покушати да се понуди решење или барем објашњење зашто је дошло до квара.
Како поступати : На емоције не одговарати емоцијама. Ако су речник и понашање странке
агресивни, то је углавном зато што очекује разумевање и одговор како на технички ,тако
и на емотивни проблем. Странци треба показати да сте фокусирани на решавање оба
проблема – и емотивног и техничког.
3. Будите стрпљиви. Реакције странке могу долазити у таласима.
Како поступати : Показати разумевање, дати странци за право да буде незадовољна и
стрпљиво сачекати прави тренутак за обраћање.
4. Говорити смирено и тихо. Уколико се ради са гласном и агресивном странком,
одговарати тихо и врло уједначеним тоном гласа.
Како поступати : Ако желите да се ваша порука чује, сачекати да странка смањи тон и
саслуша шта имате да јој кажете.
5. Понављање. Обратити на пажњу на технички, административни и емоционални аспект
жалбе муштерије.
Како поступати : Након пажљивог слушања, поновити странкине приоритете ( из њене
перспективе ). То ће показати странци да сте фокусирани на исправне приоритете. Тражити
од странке да потврди чињенице и приоритете , а затим их записати.

6. Преузмите проблем. Уколико странка не види да преузимате проблем, види вас као
немоћног да јој помогнете, а то ствара још веће незадовољство и фрустрацију.
Како поступати : Није битно ко је створио проблем и где је он настао- треба рећи
странки да ви преузимате проблем и да ћете се лично потрудити да дођете до решења.
7. Ставите странку на прво, а проблем на друго место. У проблематичним ситуацијама са
незадовољном муштеријом јављају се два проблема : емоционални и технички. Отклањање
техничког проблема може, али не мора да отклони незадовољство странке.
Како поступати: Потврдити разлог незадовољства, смирити странку довољно да се након
тога можете да се позабавите кваром.
8. Истражите проблем. Када дође до ситуације да се фокусирате на технички проблем
(квар), треба истражити узрок проблема.
Како поступати: Анализирати проблем и одредити корективне мере. Ако је потребно ,
потражити додатне информације од странке.
9. Отклоните проблем. Можда није могуће гарантовати странци да су сви проблеми
отклоњени, али је потребно убедити странку да сте јој на располагању ако дође до новог
проблема.
Како поступати: Објаснити странци шта је узрок проблема и шта је предузето да се он
отклони.
10. Праћење.Праћење стања након смиривања ситуације и након поправке може бити
довољан разлог да се странка задржи, па чак и да вас препоручи другима.
Како поступати : Када год је то могуће , контактирајте странку након неког времена да
би сте се уверили да је проблем решен. Телефонски позив показује личну посвећеност и
странци и проблему.
Ученици су спознали важност добре комуникације између њих као будућих радника (или
руководиоца сервиса ) и странке (а посебно незадовољне странке ).
Ученици научили како да се снађу у неугодним ситуацијама са незадовољном странком и
како да превазиђу ту ситуацију.
Наставник Маријана Годан је одабрала област Одговоран однос према околини и здрављу
и са свим колегама и свим ученицима причала и радила са децом на повећању свести о здравом
животу и безбедности и важности како физичког здравља тако и менталног у условим ванредног
стања. Теме су биле како повећати имунитет у доба ковида 19 и како се заштити од свега што се
дешава.
У складу са Планом рада Тима за међупредметне компетенције и предузетништво, који је
усвојен дана 23.10.2019. године, у току другог полугодишта школске 2019/2020.године
предајемо извештај за рад у току другого полугодишта 2019/2020.
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА
На другом састанку Тима за међупредметне компетенције и предузетништво, одржаном
23.10.2019.г. договорене су појединане активности за све чланове Тима.
У складу са тим мој задатак је био да са колегиницом Славицом Гломазић и ученицима
одељења Е41 радим на прављењу CV и пропратног писма за запошљавање.
У активности је учествовало 11 ученика одељења Е41. Реч је о ученицима који не желе да
наставе даље школовање ( с обзиром да је реч о матурантима).

Задатак ученика је био да уз упутства и надзор наставница направе свој CV , користећи сазнања
из различитих извора. Такође су ученици усмеравани да користе различите сајтове за
запошљавање, да би у складу са слободним радним местима , могли да направе пропратно писмо
за одређене фирме.
Ученици су оспособљени да :
- користе информације са Интернета и самостално направе свој CV
- самостално проналазе информације о слободним радним местима
- користе програме за обраду текста и умеју да самостално направе документа
- раде самоевалуацију о својим способностима, знању и да их усклђују са својим жељама.
Одговоран однос према околини подразумева познавање и непосредан доживљај природе,
увиђање значаја који природа има за одржавање живота на Земљи, разумевање међузависности
живог света, природних ресурса и климатских услова за одржање живота, очување његове
разноврсности, еколошких станишта и климатских услова и активно учествовање у неговању
здравих заједница.
Ученици из одељења М13 (10 ученика ) добили су задатак да прате стање асфалтних површина
испод аутомобила – да ли има флека од уља , коликог су пречника, да запишу регист.број
аутомобила испод кога су примећене флеке – у дворишту школе као и у свом непосредном
окружењу у месту становања.Поред овога ученици су добили задатак и да региструју место и
време где су видели одбачене аутомобилске гуме, делове од аутомобила, пнеуматике
,акумулаторе као и дивље депоније одбачених аутомобилских делова.
Време реализације : 23.10.2019 год . до 20.01.2020 год.
Шта је остварено: Ученици су стекли знања о дејству људских активности на животну средину
и природу тако што су стално пратили све наведене промене у природи и окружењу.
Ученици су способни да направе разлику између људских активности које могу да угрозе или
унапреде околину,живи свет и природу,односно да направе разлику између одговорног и
неодговорног односа у непосредном окружењу.
Ученици разумеју шта значи здраво и безбедно окружење ( вода, ваздух и земљиште ) за живот
људи и спремни су да се активно ангажују у заштити и унапређењу квалитета живота у
заједници и да управљају ресурсима.
Ученици познају факторе који утичу на загађење земљишта, воде и ваздуха, разумеју и
предвиђају последице њихове употребе,значај и користи правилног рециклирања делова од
аутомобила,гума ,акумулатора и сл.
Ученици су спознали везу између квалитета животне средине и квалитета свог живота и
разумели да је неопходно развијати свест људи да би се деградација окружења и природе свела
на мини
Извештај стручног већа друштвених наука
Дневни ред:

1. Предлог поделе часова школске 2020/2021 . год у области друштвених предмета / доставити
предлоге gzatezic@gmail.com – за наставнике који нису предали поделу/
2. Извештаји наставника о стручном усавршавању за годишњи извештај
3. Светски дан заштите животне средине
3. Текућа питања
1. Предлог поделе часова Стручном активу друштвених предмета су доставили следећи
наставници:
1. Гордана Ђукић
2. Александар Илић
3. Ненад Вујић
4. Снежана Миливојевић
5. Актив енглеског језика – Марија Милијев , Сузана Јанковић , Марина Радовановић,
Марија Вученовић
6. Гордана Крсмановић
7. Јагода Савић / са поделом се сложила Данијела Савић Стаматовић
8. Дејана Грумић
Актив српског језика и књижевности се изјаснио да је поделу доставио Директору.
Миљана Бјелановић ће поделу доставити Директору.
Актив наставника физичког васпитања ће поделу доставити до 09.06.2020.
Остали чланови нису доставили своје предлоге поделе.
По овој тачки дневног реда Актив енглеског језика је доставио предлог испред свог
актива који у целини наводимо:
2. Чланови актива који су доставили извештаје о ваннаставним активностима
2.1. Актив српског језика и књижевности
2.2. Актив енглеског језика
2.3. Историја – Данијела Савић Стаматовић извештај и уверења
2.4. Педагог Јела Станојевић -извештај и уверења
2.5. Татјана Мацановић -уверења
2.6. Сања Станић- ивештај и уверења
2.7. Радмила Ђурђановић -уверење
Чланови актива су обавештени да је потребно предати уверења о стручном
усавршавању и ваннаставним активностима због ажурирања података у бази стручног
усавршавања у школи и годишњег извештаја.
Чланови актива који су похађали семинар о исходима наставе у организацији ЗУОВ-а
обавестили су актив да ће уверења добити почетком септембра када се заврши цео циклус обуке.
Наставници су имали питања везана за бодовање стручног усавршавања у школи и предлог је
због боље информисаности да се Правилник о стручном усавршавању наставника и Правилник о
интерном стручном усавршавању поставе на сајт школе.
3. У циљу обележавања Светског дана заштите животне средине – 5.јун , Гордана
Крсмановић је дала предлог , отвореног типа , да би требало обележити овај датум и
изнела предлог да се у е-учионици нађе рад педагога Јеле Станојевић као ментора и

ученика наше школе на тему неговања и развијања еколошке свести код ученика. Уз овај
рад , који се налази у бази ваннаставних активности ЗУОВ-а , постављен је и филм за
ученике.
4. Није било текућих питања
Извештај актива професора енглеског језика
- школска 2019/20. година У току школске 2019/20. године професори енглеског језика изводили су наставу у 46 одељења.
Осим редовне наставе, паралелно се одвијала и допунска настава. У првом полугодишту, такође,
професори су похађали стручни семинар под називом „Creative methodology for maximising
student engagement in EFL classroom“ у организацији Удружења наставника енглеског језика
ЕЛТА, док су током другог, три професорке (Сузана Јанковић, Марија Милијев и Марина
Радовановић) обавиле онлајн обуку о реализацији наставе оријентисане ка исходима учења за
средње стручне школе (број 2166) у организацији Завода за унапређивање образовања и
васпитања.
На крају ове школске године направљен је предлог поделе часова за наредну школску годину.
Најважнији податак је да у нашем активу једном професору недостаје 17% од пуне норме.
Уколико се тај фонд не допуни часовима енглеског у другој школи, молимо да се на састанку
председника стручног већа размотри да тај професор допуни норму у Техничкој школи ГСП, на
следећим радним местима (пратити редослед):
1) наставник енглеског језика као изборни предмет у 3. разреду аутоелектричара (2 одељења по
1 час)
2) библиотекар
3) наставник грађанског васпитања
4) на делу послова шефа смене
5) на административнм пословима у школи
6) у ванредном образовању.
Такође, напомињемо да бисмо као актив молиле да се има у виду фонд часова, али и статус
запослених (на неодређено време и одређено) приликом одабира изборног предмета, и да се
предност да запосленима на неодређено време.
Надамо се успешном решавању новонастале ситуације.

Извештај тима за каријерно вођење и саветовање

Активности тима за каријерно вођење и саветовање се природно наслањају на активноси
претходне школске године , а подразумевају континуирано индивидуално и групно
информисање родитеља и ученика о подручију рада и образовним профилима који су
заступљени у нашој школи. Носиоц те активности је директор школе који формира тимове и
професоре који присуствују на сајмовима образовања и промоцији наше школе у основним
школама на територији града Београда. Такође, у многобројиним индивидуалним обраћањима
заинтересованих грађана, помоћници директора и стручни сарадници информишу али и
саветодавно интервенишу у циљу адекватног усмеравања ученика осмог разреда за образовне
профиле присутне у нашој школи.
Почетак школске године обележиле су часови одељењског старешине на којима координатор
тима и педагог школе у сарадњи са одељењским старешинама, а у зависности од тога да ли су у
питању ученици првог, другог, трећег или четвртог разреда, часове конципира у циљу
планираних активности тима за КВИС када су у питању ученици првог и другог разреда –
формирање адекватних ставова према учењу и указивање на значај учења за даље
професионално усмеравање и обликовање. За ученике трећег и четвртог разреда часови
одељењског старешине су усмерени на подстицање ученика за самоспознају сопствених
вредности и интересовања, као првог корака каријерног усмеравања.
Такође, редовне активности тима су чинили индивидуални саветодавни разговори у циљу
професионалне оријентације и каријерног саветовања. Такође, током окторбра новембра и
децембра интезивно су решавани проблеми који су настајали услед тешкоћа у савладавању
наставног градива и прилагођавања на школу и образовни профил, при чему је промена
професионалног усмерења (промена образовног профила у оквиру школе или промена школе)
била део решења насталих проблема. Такође, координатор тима је редовно био укључен у
процену мотивације за упис у школу ученика свих разреда, који су прелазили из других школа и
при томе нењали образовни профил.
Сарадња са Euroguaidance центром који је активна подршка средњошколским тимовима за
каријерно вођење и саветовање, започела је инфорисањем ученика четвртог разреда о
радионицама које се одржавају у Инфо Центру Фондације Темпус, Теразије 39, Београд.
Радионице се одвијају током фебруара (10 -12. 02. 2020.), као и Вебинари 26. 02. И 27. 02.
Такође је започето информисање заинтересованих наставника за семинаре стручног
усавршавања „Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање
послодавцима“ у сарадњи са координатором стурчног усавршавања.
Активности крајем другог и почетком другог полугодишта су започеле новим циклусом
упознавања ученика осмог разреда основних школа са образованим профилима и активностима
у нашој школи. Промоција школе је започела посетом педагога Јеле Станојевић и наставника
практичне Саше Ристивојевића ОШ „Доситеј Обрадовћ.
Преласком на онлајн наставу, као начин за прилагођавање на новонастале услове кризе изазване
пандемијом вируса ковид19, активности тима за каријерно вођење и саветовање су у потпуности

прешли на рад преко платформе за дигиталну наставу Е учионица, Зум и Скајп, а координација
активности се одвијала преко апликације Вибер.
Током априла настављена је и сарадња са Euroguaidance центром који је активна подршка
средњошколским тимовима за каријерно вођење и саветовање. Координатор тима је у сарадњи
са одељењским старешинама четвртих разреда оргнизовао присуство ученика Вебинара
припреме матураната за упис на више школе и факултее У оквиру теме Како савладати трему
пред пријамни испит организован је вебинар 23. 04. 2020 у 12ч, на коме су матуранти имали
прилику да сазнају различите начине за превазилажење треме и осмисле свој лични план за
суочавање са тремом приликом полагања пријемног испита. Подршка приликом доношења
одлуке настављена је индивидуалним консултацијама, на које су ученици позивани путем
обавештења уе учионици.Континуирана промоција школе је спровођена активношћу директорке
школе Марије Вучинић која је у непосредној комуникацији са директорима основних школа на
подручију школске управе Београд , организовала промотивне презентације наше школе
ученицима осмих разреда. Резултат тих активности су у потпуности попуњена расположива
места на упису ученика у први разред. Такође томе сведочи и заинтересованост ученика који су
током уписа путем упућених молби директору исказали заинтересованост и спремност да
уколико се укаже слободно место упишу нашу школу.
Годишњи извештај већа природних наука за 2019/20
Записник са прве седнице стручног већа природних наука
Дневни ред
1. Усвајање плана и програма рада Стручног већа за текућу школску 2019/2020 год.
2. Утврђивање и усклађивање годишњих и месечних планова и уџбеника.
3. Организовање допунске и додатне наставе.
4. Планирање корелације садржаја предмета.
5. Предлог за председника Стручног већа за школску 2019/20 годину.
6. План стручног усавршавања.
7. Текућа питања
1.
Стручно веће природних наука једногласно је усвојило план и програм рада за текућу
школску 2019/2020 год
2.
Годишњи и месечни планови су усаглашени, уџбеници су усвојени само они који су
одобрени од стране Министарства просвете. Потребни уџбеници су наведени у електронском
дневнику.
3.
Договорено је да чланови стручног већа одреде термине за допунску и додатну наставу, с
обзиром да је распоред редовне наставе устаљен и да измена неће бити.
4.
Договорена је корелација наставних садржаја између предмета математика и рачунарство
и информатика, математика и физика, хемија и физика, биологија и хемија, као и повезивање
географије са природним наукама. Како су математика и природне науке блиско повезане
остваривање корелације је неопходно и веома важно за процес учења и разумевања градива.
Договорено је да ученици буду много више укључени у тимски рад и да тимови буду повезани у
циљу унапређења наставе.
5.
Наставници ће доставити своје планове за стручно усавршавање.
6.
За председника Стручног већа природних наука за школску 2019/20 годину једногласно
је предложена Татјана Марковић.

Записник са друге седнице стручног већа природних наука
Дневни ред:
1. Усаглашавање критеријума оцењивања.
2. Анализа резултата иницијалних тестова.
3. Анализа прилагођености ученика првог разреда.
4. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода.
5. Евиденција ученика који похађају наставу по посебном програму.
6. Предлог мера за побољшање и унапређење наставе.
7. Сртучно усавршавање.
8. Текућа питања.
1.
Правилник о оцењивању детаљно је разматран. Чланови већа су констатовали да је
неопходно испоштовати све ставке овог правилника и прилагодити га потребама ученика.
Констатовано је да критеријуми за оцењивање морају бити усаглашени, као и тежина и избор
задатака за писмену проверу знања. У оним одељењима где постоје потешкоће у праћењу и
реализацији наставног програма, договорено је да се критеријум спусти и да се стави акценат на
разумевање основних појмова, како би циљ предмета био остварен.
2.
Иницијални тестови су показали да ученици долазе са лошим предзнањем из Основне
школе и да много трба радити на стицању основних знања. Допунска настава је приоритет и
обавезна за ученике који су добили слабе оцене.
3.
Констатовано је да се већина ученика првог разреда добро адаптирала на средњу школу и
да је већина њих задовољна са избором занимања. Они ученици који се нису прилагодили,
упућени су на промену занимања или школе, уз молбу директору школе.
4.
Анализиран је успех ученика на крају I класификационом периода из свих наставни
предмета овог већа по одељењима и образовним профилима. На основу извештаја са седнице
наставничког већа дискутовало се о постигнутим резултатима. Констатовано је да ученици
морају да се мотивишу да редовније долазе на допунску наставу, која је дала позитивне
резултате. Такође је констатовано да постоје веома амбициозни и заинтересовани ученици који
су већ укључени у додатни рад.
5.
Евидентирани су ученици који иду по посебном наставном програму. За све потребне
детаљне информације о раду са овим ученицима чланови стручног већа су се договорили да
блиско сарађују са психолошко-педагаошком службом, како не би дошло до пропуста.
Констатовано је да је у сваком случају потребна додатна обука за наставнике за рад са оваквом
децом.
6.
Побољшање наставе ће се реализовати кроз примене нових метода и начина
интерпретације наставних садржаја уз помоћ примене ИКТ у настави. Посете часовима, анализа
и размена искустава су такође неке од мера за унапређење наставе. Констатовано је да ученике
што више треба укључити у презентације наставних садржаја и тимски рад, што дефинитивно
подиже квалитет наставе и мотивацију ученика.
7. Наставници су се изјаснили да желе да похађају следеће семинаре: наставници
математике и
рачунарства и информатике Зимски семинар 2020 ДМС,
наставници физике Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа,
наставници географије: Магична моћ воде.
8. Чланови веће упознати да Татјана Марковић као обучени тренер одржати
CASIO-РАДИОНИЦУ 21. 12. 2019. у 12 часова.

CASIO - ОБУКА
Datum radionice: 21. 12.0 2019.
Dužina trajanja radionice: 4 sata
Broj učenika škole (1- 4 razreda): 1225
Ime i prezime trenera: Tatjana Marković

Nb
Prisutni nastavnici

Predmet koji predaju

1

Ristić Žarko

matematika

2

Protić Despina

matematika

3

Mitrinović Vesna

matematika

4

Mijatović Maja

matematika

5

Lišanin Vesna

matematika

6

Maksović Jelena

matematika

7

Stojanović Vesna

matematika

8

Kalanj Dušanka

matematika

9

Milinković Snežana

preduzetništvo

10

Matijašević Dukovski Jelena

fizika

11

Zlatković Ivana

fizika

Opis radionice.
❖ Teme koje su obrađene : Obuka za Casio kalkulatore
Marerijal sa predavanja od 29. 11. 2019.
Записник са треће седнице стручног већа природних наука
Дневни ред:
1. Анализа реализације наставних програма, реализације допунске наставе
2. Организовање припремне наставе за факултет и реализација додатне наставе за такмичења.
3. Потребе стручног већа, набавка опреме за кабинете рачунарсства и информатике , литературе
и других наставних средстава.
4. Правилник о интерном усавршавању
5. Припреме за такмичење Кенгур 2020
6 . Текућа питања

1.
Констатовано је да наставни планови не могу у потпуности да се реализују, због слабог
предзнања ученика, па је из тих разлога одлучено да се неким наставним темама посвети више
пажње које су основа разумевања градива. Допунска настава се реализује у потпуности према
плану и програму. Списак допунске наставе налази се у холу школе. Сви наставници математике
сагласни су да држе допунску наставу и ученицима којима предају наше колеге уколико им
термин предметног наставника не одговара , о чему ће ученици бити информисани уколико већ
нису.
2.
Констатовано је да је припремна настава за упис ученика на струковне и академске
студије неопходна и делотворна. Из тих разлога, договорено је да наставници разговарају са
ученицима завршних разреда о њиховим плановима за даље школовање и да уколико постоје
заинтересовани, почну благовремено са припремама у оквиру редовне и додатне наставе. С
обзиром да у нашој школи, као професори раде наши бивши ученици( има их троје) они су им
реалан пример како наша школа може да пружи не само коначна знања, већ и добро предзнање
за упис на жељени факултет.
3.
Стручно веће природних наука је разматрало могућности набавке неопходне рачунарске
опреме за потребе наставе рачунарства и информатике, набавке уџбеника за ученике преко
школе, набавке потребних уџбеника и додатне литературе за потребе библиотеке коко би исти
били на располагању ученицима као и потребних наставних средстава.Сви предметни
наставници направили су списак потребних уџбеника наставних средстава и опреме и исти
предали директору школе.
4.
Гордана Крсмановић упознала чланове већа са Правилник о интерном усавршавању,и
понудила помоћ у примени истог. Правилник ће сваком заинтересованом бити прослеђен путем
мејла.
5.
Наставници математике обавештени да за следећи актив доставе имена ученика који су
заинтересовани за учешће на такмичењу Кенгур 2020
Записник са четврте седнице стручног већа природних наука
Дневник реда
1. Анализиран је успех на крају првог полугодишта
2. Такмичење „Кенгур без граница” 2020
3. Прелазак на онлајн наставу
4. Текућа питања
1. Анализиран је успех на крају првог полугодишта на основу званичних резултата који су
усвојени на седници одељенског већа. Примећене су разлике у успеху по струкама и
занимањима. Тамо где је резултат лошији предложене су мере за побољшање успеха, што
подразумева појачан допунски рад.
2. Такмичење „Кенгур без граница” 2020 отказано због епидемиолошке ситуације и увођења
ванредног стања.
3. Школе је прешла на онлајн наставу. Техничка школа ГСП користи мудл платформу.
Наставници међусобно разменили искуства са коришћењем нове платформе. Снежана
Милинковић поделила свима упутство за коришћење платформе.

1.
Анализа успеха ученика на крају трећег класификационг периода школсле
године2019/2020 у области прирпдних наука. Оцењивање у онлајн настави.
2.
Мере за унапређење васпитно образовног рада.
3.
Допис Ученичког парламента
4.
Матурски и завршни испити
5.
Текућа питања
1. Анализиран је успех ученика на крају трећег класификационог периода. Анализиране
формативне оцене ученика и константовали да је могуће у складу са препоруком из
министарства могуће сумативно оцењивање. Наставници изнели своја искуства са оцењивањем
у онлајн настави.
2. Наставници сагласни да треба помоћи ученицима који немају техничких могућности или
имају проблеме у онлајн настави. Наставници сагласни да о ученицима који не приступају
редовно онлајн настави , обавесте одељењске старешине који ће ступити у контакт са њима као
и са њиховим родитељима.
3. Веће сагласно са ставом Наставничког већа и Ученичког парламента који су написали у свом
допису. Наставници сагласни да је неопходно градиво изложити што јасније и концизније, као и
водити рачуна о обиму градива и времену не опходном да га ученици савладају.
4. Веће усагласило питања за матурске испите из математике и физике.
Записник са шесте седнице стручног већа природних наука
Дневни ред:
1. Анализа успеха на крају школске године .
2. Реализација допунске и додатне наставе.
3. Подела предмета и одељења на наставнике за 2020/21
4. Текућа питања
1.
Веће анализирало успех ученика на крају школске године. Успех је знатно бољи него на
полугодишту зато што је већина наставника овог актива уложила значајан труд да помогне
ђацима да свладју задате планове и програме , као и да је редовно држала допунску наставу.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ
У току ове школске године радно време библиотеке било је од 7:30 до 19:30.
Библиотечке активности су се, у пуној мери, одвијале у периоду од 1.9.2019. до 13.3.2020.
године. Након тога, услед епидемиолошке ситуације у држави и одлуке надлежног
Министарства о преласку на онлајн наставу, библиотека школе није била доступна
корисницима све до 1.6. 2020.
У току првог и једног дела другог полугодишта у библиотеци су, у великом броју,
спроведене активности које су планиране Програмом рада библиотеке за школску 2019/20-у
годину.

Од децембра 2019-е до фебруара 2020-е обављен је редован годишњи попис
библиотечког фонда школе. Као и годинама уназад и ове школске године циљ пописа је био
утврђивање бројног стања књижевне и некњижевне грађе. Комисија је закључила да фонд
библиотеке наше школе располаже са преко 8000 наслова. Читалачки фонд библиотеке
сачињавају књиге обавезне лектире, стручне литературе и белетристике. Што се тиче
некњижевног фонда, у библиотеци се и ове године налази 96 јединица.
У току ове школске године купљено је 117 нових књига, од чега 90 књига обавезне
литературе и 27 наслова популарне белетристике.
Библиотекари школе су активно учествовали у релизацији задатака из кључних области
рада. Поред сарадње са директором школе, наставницима и стручним сарадницима на
планирању и набавци литературе и периодичних публикација, библиотекари су учествовали
и у припреми и организацији културних активности школе.
Сарадња са наставницима на промоцији читања је реализована кроз велики број
наставних часова који су реализовани у библиотеци.
Сарадња библиотекара са ученицима је, између осталог, реализована и кроз рад на
побољшању њихове информационе, медијске и информатичке писмености. Развијање
позитивног односа ученика према читању, навикавање ученика да пажљиво користе и чувају
библиотечку грађу и ове школске године је чинило окосницу сарадње библиотекара са
учницима првог разреда.
Праћење и евиденција коришћења литературе редовно је вођена у папирној форми.
Ове школске године у библиотеци су радиле: Спомена Милачић (психолог), Смиљка
Окука (наст. географије), Миљана Бјелановић (наст. грађанског васпитања) и Марија Баић
(педагог).

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ
У току школске 2019/20-е године рад Тима за сарадњу са породицом одвијао се у складу
са активностима предвиђеним Планом и програмом рада тима.
У периоду од 1.9.2019. до 13.3.2020. године чланови Тима су континуирано радили на
унапређењу квалитета сарадње школе са породицама наших ученика. Ове активности су се, пре
свега, односиле на учешће и сарадњу са одељенским старешинам у редовном извештавању
родитеља/старатеља о напредовању ученика путем „отворених врата“, родитељских састанака,
телефонских разговора и саветодавних разговора, када год је за тим било потребе. У случајевима
где је требало ангажовати и раднике Центра за социјални рад чланови нашег тима такође су
пружали сву неопходну помоћ одељенским старешинама.
Заједно са руководством школе стручни сарадници су учествовали у организацији и
реализацији општег родитељског састанка који је био организован због матурантске екскурзије.
Такође, чланови нашег тима су пружили неопходну помоћ у организацији и реализацији
пригодних предавања које су у просторијама наше школе реализовали запослени из ДЗ Врачар,
ПУ града Београда и многи други стручњаци.

У периоду од 16.3.2020. све до почетка јуна, услед епидемиолошке ситуације у целој
земљи, наставници и ученици наше школе су своје образовне активности обављали онлајн одн.
путем LMS система за учење moodle (e-ucionica). На овај начин наставници су путем ове
платформе ученицима постављали садржаје наставног градива и тестове/задатке, које су
ученици решавали и на основу тога били оцењени. Свим ученицима, који су за то исказали
потребу, била је пружена техничка (од стране школских координатора) и психолошкопедагошка помоћ (од стручних сарадника школе). Стручни сарадници школе су успешно
реализовали два вебинара за наставнике, ученике и родитеље/стратеље ученика.
Не мали број родитеља/старатеља се, током трајања ванредног стања, обратио
одељенским старешинама и/ли руководству школе са захтевом за подршку ученицима који због
лоших материјалних услова нису били у могућности да прате онлајн наставу. Овим ученицима
је омогућено да у просторијама школе користе рачунаре и бесплатни интернет да би ову
школску годину успешно окончали. Током ових ученичких активности у просторијама школе
дежурали су чланови нашег тима.
На крају, можемо са поносом да констатујемо да су не само чланови нашег тима, већ сви
запослени, у највећој могућој мери одговорили на све потребе за помоћ и подршком коју су
породице појединих ученика наше школе исказали.

Извештај о реализацији наставе обавезног
изборног предмета Грађанско васпитање у шк. 2019/20 години

У школској 2019/20 години наставу из предмета Грађанско васпитање изабрао је да прати
велики број ученика и она је реализована,као и претходних година у сва четири разреда и у сва
три подручја рада.
Методологија ових часова ослања се на радионичарске принципе рада и примену интерактивних
метода које омогућавају велику ангажованост ученика за време часа, што они и показују. На
часовима се примењују савремена аудио-визуелна средства: документарни филмови, видео
прилози, инсерти играних филмова чији садржај је комплементаран садржају програма
грађанског васпитања, ППТ презентације. Филмова који се користе у настави грађанског
васпитања обрађују следеће теме: угроженост људских и дечијих права, дечији рад, породично и
вршњачко насиље, толеранција и дискриминација, промовисање активизма младих, угроженост
мањинских и маргинализованих група, проблеми деце која живе на улици, особа са
инвалидитетом, развијање еколошке свести и др.
На почетку школске године је оформљен и кабинет за грађанско васпитање (у просторији 15а).
Евалуација наставе показује да су ученици задовољни колико су научили о себи, о другима,
сличностима и разликама међу људима, својим правима, демократском друштву, поштовању
различитости, дискриминацији, професионалној орјентацији, колико су овладали вештином
активног слушања, ненасилног решавања конфликата, сарадње, како да заступају своје интересе,
и др. Ученици истичу да им се највише допада то што на часовима грађанског васпитања могу
да изразе своје мишљење, да буду саслушани и уважени, што гледају аудио-визуелне едукативне

материјале, али и да су у мањој мери задовољни умећем организовања акција и тиме што је
оцењивање описно и не утиче на општи успех.
Ученици су у великој мери узели активно учешће у раду Ученичког парламента, јер се на
часовима грађанског васпитања подстичу на активну улогу у животу Школе.
Настава грађанског васпитања у великој мери доприноси развоју социјалних вештина код
ученика да прихвате специфичности деце из осетљивих група, и јача њихове капацитете и
способности за пружањем подршке овим ученицима у њиховом социјалном укључивању у
одељење и живот школе.
Дана 31.10.2019.године на часовима грађанског васпитања одржана је радоиница на тему Млади
против говора мржње у одељењима С14 и С15. Радионицу су реализовали едукатори Центра за
позитиван развој деце и омладине. Организатори радионице су Јасминка Филиповић и Биљана
Лончар, помоћница директора.
У фебруару 2020.године наставница грађанског васпитања Јасминка Филиповић организовала је
и водила две ученице Школе на предавање „Емпатија као морална емоција“, проф.др. Иване
Загорац са Филозофског факултета Универзитета у Загребу, на Институту за филозофију и
друштвену теорију.
У марту месецу, наставница Јасминка Филиповић реализовала је три часа грађанског васпитања
(одељења С31, С43, С44, С23) посвећена култури и историји Афромариканаца и
Афроамериканки у галерији Центра за образовање и културу „Божидарац-1947“.
У току другог полугодишта, приликом реализације образовно-васпитног рада учењем на
даљину, креирана су четири курса за наставу из грађанског васпитања и постављена су на
Мооdle платформу e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs. Материјали постављени на сва четири
курса прате наставне јединице које су предвиђене наставним планом и програмом грађанског
васпитања.
Извештај о раду Тима за школску медијацију у шк.2019/20 години

У оквиру превентивног рада Тима урађена је радионица Лична одговорност за личну
безбедност у одељењима С21, С23, С24, С25. Радионица је имала за циљ да помогне ђацима да
прихвате да је мирно решавање ситуација једини исправан начин реаговања, као и да им
помогне да формирају ставове којима ће моћи да избегну ризичне ситуације у животу; ученици
су охрабрени да исправно реагују.
Координатор Тима је проширивала градиво Грађанског васпитања тако што је уносила тему
медијације и конструктивног решавања конфлката у одељењима у којима су се јављале
несугласице међу ученицима. Ученицима су приказивани промотивни видео материјали о
медијацији, као и филмови о различитим облицима дискриминације и о конструтивном
реаговању у случају насиља.

Извештај о раду секције Грађанског васпитања у шк. 2019/20 години
Секција Грађанског васпитања основана је у шк. 2018/19 години.
У оквиру секције обележени су: 18.октобар – Европски дан борбе против трговине људима,
16.новембар – Међународни дан толеранције.
У фебруару 2020. године две ученице Школе: Маша Ковачевић (одељење С21) и Кристина
Ађанчић (одељење С32) присуствовале су предавању „Емпатија као морална емоција“,
проф.др. Иване Загорац са Филозофског факултета Универзитета у Загребу, на Институту за
филозофију и друштвену теорију. Ученице су узеле активно учешће на предавању постављањем
питања предавачу након излагања. Секцију води Јасминка Филиповић

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА САОБРАЋАЈНЕ СТРУКЕ
ЗА 2019./2020. ШКОЛСКУ ГОДИНУ
у периоду од 01.09.2019. до 31.08.2020.
У току школске 2019./2020. године до 30.06. 2020. одржано је 8 састанака Стручног већа
саобраћајне струке:
1) 24.09.2019.
2) 10.10.2019.
3) 20.11.2019.
4) 24.12.2019.
5) 22.01.2020.
6) 04.03.2020.
7) 29.04.2020.
8) 25.06.2020.
На састанцима су обрађиване теме:
1) Организација извођења практичне наставе и обуке вожње за школску 2019./2020. годину на
наставни кадар;
2) Израда радних задатка за школску 2019/2020. годину;
3) Израда задатака за завршни испит за возача моторних возила и матурски за техничара друмског
саобраћаја;
4) Анализа успеха ученика и мере за унапређење васпитно образовног процеса;
5) Опрема учионица и кабинета;
6) План уписа за наредну 2020/2021. школску годину;
7) Припрема за XXVII такмичење ученика средњих саобраћајних школа РС 2019/2020. школске
године – такмичење отказану због ванредне ситуације;
8) Активно учествовали у раду Заједнице саобраћајних школа - предложене измене постојећег
Правилника извођења републичког такмичења усвојен на нивоу РС;
9) Урађен предлог школског такмичења ученика саобраћајне струке – за сада техничке
могућности не омогућавају његово извођење;
10) Спроведени завршни и матурски испити нових образовних профила: возача моторних возила
и техничара друмског саобраћаја у ванредном образовању;
11) Секција за безбедност младих у саобраћају и Ауто-мото секција нису реализовале план рада
због ванредне ситуације;

12) Организован бесплатан акредитован семинар „Безбедност и здравље у дуалном образовању“
– 899 (8 бодова екстерног усавршавања) које је одржао ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – Висока
инжењерска школа струковних студија из Земуна;
13) Договорени лиценцирани програм екстерног усавршавања - Алтернативни погон моторних
возила (896, 8 бодова, реализатор *ЕДУТЕКС, Нови Сад) – одложено због пандемије;
14) Организована обука за програм реализације предавања и полагања ПСП-а и теоријског испита за
наставнике саобраћајне струке;
15) Сви наставници учествовали у настави на даљину;
16) Наставници: Јелена Малетић, Драгана Божић и Милош Јелкић учествовали у снимању часова за РТС
Планету;
17) Учешће у изради Развојног плана школе за период 2020.-2025, године;

18) Предлог расподеле часова и предмета на наставнике саобраћајне струке за школску 2020/2021.
годину;
19) Предлог начина реализације наставе за школску 2020/2021.
Услед пандемије и нових услова рада саобраћајно стручно веће је формирало Viber групу
која је омогућила чешћу и ефикаснију комуникацију и подршку међу наставницима.
Извештај рада Тима за обезбеђивање квалитета и развоја Школе
за период од 01.09.2019. до 31.08.2020.
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине:
1. Јасна Фердић - председник Тима
2. Радомир Велимировић
3. Нинослав Петровић
4. Вишња Трифуновић Шиљак
5. Јелена Матијашевић Дуковски
6. Дејан Првуловић, представник Школског одбора
7. Тања Мацановић – помоћник директора,
8. Марија Баић – педагог, потпредседник Тима
9. Анђелковић Снежана - представник Савета родитеља.
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја Школе се формално у првом полугодишту састао два
пута (21.10.2019. и 03.12.2020.), али је комуникација била интерна (појединачни састанци чланова
због усаглашавања распореда часова), размена материјала електронском поштом.
Према Годишњем плану рада који, у I полугодишту обухвата је предвиђена анализа:
- стварања услова и повећање квалитета наставе и укључивање у савремене токове
развоја средње стручног образовања: унапређење информатичке опреме, опремање
радионица, кабинета и библиотеке;
- подстицања развоја ученика: за ученике правити индивидуалне планове, критеријуме
оцењивања владања ученика уједначити на нивоу школе, усагласити критеријуме
оцењивања знања на нивоу предмета и разреда, у оквиру стручних већа;
- одржавања постојећег нивоа и стварање безбеднијих услова: у школи организовати
трибине за родитеље, наставнике;

јачања професионалних капацитета запослених: унапредити интерно усавршавање
активним спровођењем стручних презентација семинара, пројектном наставом, уз
транспаренту најаву и одговарајуће обрасце
а у II полугодишту:
- подршка ученицима / презентација школе / сајмови образовања, посете школама,
- организација рада и руковођење школом / ресурси,
- анализа рада школе у складу са Стратегијом образовања у Србији до 2020. године.
-

Направили смо анкету коју смо спровели на крају првог полугодишта.
Анкета о квалитету рада и развоја установе обухватила је период првог полугодишта школске
2019/20. године (анкетирање јануар/фебруар 2020.). У њој је учествовало 56 од 122 наставника,
што у проценту износи 45,90 %. Обухваћена су питања о квалитету наставе и укључивање у
савремене токове развоја средње стручног образовања, подстицању развоја ученика, јачању
професионалних капацитета запослених, одржавању постојећег нивоа и стварање безбеднијих
услова за учење и рад и развијању добрих услова за рад и позитивне радне атмосфере.

УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ – КВАЛИТЕТ И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ - 2019.
Молимо вас да одговорите на следећа питања прецењујући тачност тврдње, односно, степен присутности,
као и важност исказа, оцењујући период од 01.09.2019., по следећој скали:
ВАЖНО:
1 – неважно
2 – мало важно
3 – важно
4 – врло важно
1

1
1,79

ТАЧНО/ПРИСУТНО:
1 – нетачно/није присутно
2 – у мањој мери тачно/присутно
3 – у већој мери тачно/присутно
4 – тачно/присутно у потпуности

ВАЖНО
2
3

4

ТВРДЊА/ИСКАЗ – 56/122 – 45,90 %

1

ТАЧНО
2
3

4

Квалитет наставе и укључивање у савремене токове развоја средњег стручног образовања
1. Услови у којима се изводи
12
43
1
12
25
18
теоријска/практична настава
21,43
76,79 одговарају програмским садржајима
1,79
21,43 44,64 32,14
предмета
98,22
23,2
76,78
%
2. Учионица/кабинет имају
12
44
1
14
19
20
одговарајућу опрему у циљу извођења
21,43
78,57 наставе
1,79
25,00 33,93 35,71
99,87
26,79
69,64
%
3. Постојећа информатичка опрема је у
1
10
42
1
13
26
15
функцији
наставе
17,86
75,00
1,79
23,21 46,43 26,79
.
1,79
92,86
25,00
73,22
%
4. Материјално-техничка опремљеност
9
46
3
11
29
13
школе је задовољавајућа (библиотека,
16,07
82,14 радионице, кабинети...)
5,36
19,64 51,79 23,21
98,21
25,00
75,00
%
4

16

36

5. У функцији наставе се користе
материјално – технички ресурси ван

2

16

15

21

28,57
7,14

64,29

92,86

школе (социјални партнери, културне,
научне, привредне и друге
институције)
%

3,57

28,57

26,79

32,14

37,50

64,29

Подстицање развоја ученика
11
44
19,64
78,57
98,21
12

41

21,43

73,21

94,64
1
1,79
3
5,36
1
1,79

14
41
25,00
73,21
98,21
23
18
41,07
32,14
73,21
20

35

35,71
62,50
98,21
16

1
1,79
3
5,36

39

28,57
69,64
98,21
18
36
32,14
64,28
96,42
24
29
42,56
51,79
94,35
20
33
35,71
58,93
94,64

5

1.Ученици су упознати са начином
вредновања њиховог рада и успеха %

8,92

2. Ученици су подстакнути похвалама
за бољи успех у раду, показујем
поверење у могућности напредовања
ученика, уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа
%
3. За ученике који имају потешкоћа у
раду правим индивидуалне планове %
4. У оквиру предавања постоје
садржаји за напредне ученике

%

5.Усаглашени су критеријуми
оцењивања знања на нивоу предмета
и разреда, у оквиру стручних већа %
6.Критеријуми оцењивања владања ученика су уједначени на нивоу
школе%
7. Ученици су ангажовани у
хуманитерном раду школе
%
8.У школи су активне секције
%
9. Ученици имају могућности да
стекну знања и умећа у
предузетништву
%

8

33
18
58,93 32,14
91,07
24

22

42,86

39,29

14,29
2
6
3,57
10,71
14,28
7
11
12,51 19,64
32,15
3

16

5,36
28,57
33,96
5

14

3,57
25,00
28,57
4
7,14
1
12
1,79
21,43
23,22
5
15
8,93
26,79
35,72

82,15
21
27
37,50 48,21
85,71
19
18
33,93 32,14
66,07
27

10

48,21 17,86
66,07
22

13

39,29 16,07
55,36
23
27
41,07 48,21
89,28
29
13
51,79 23,21
75,00
21
14
37,50 25,00
62,50

Јачање професионалних капацитета запослених
1
13
1,79
23,21
25,00
1
4

17
35
30,36
62,50
63,35
21
30

1,79

37,50

7,14
8,93

53,57

91,07

1.У школи постоји интерно
усавршавање
%
2.Стручно усавршавање се планира
према ЗУОВ-у
.
%

6
18
10,71 32,14
42,85
8
11

12
20
21,43 35,71
57,14
20
23

14,29

35,71

19,64

33,93

41,07

76,78

1
1,79

25
44,64

30
53,57

98,21

3
5,36

27
29
48,21
51,79
100,00
23
29
41,07
51,79
92,86

3.У школи се активно раде
презентације и семинари у струци
%
4.Наставни кадар учествује у
стручним семинарима, трибинама
%
5. У школи су транспаренте
активности секција и Стручних тимова
%

6

20

16

14

10,71

35,71

28,57

25,00

46,42

53,57

1
13
1,79
23,21
25,00
4
9
7,14
16,07
23,21

27
15
48,21 26,79
75,00
22
20
39,29 35,71
75,00

Одржавање постојећег нивоа и стварање безбеднијих услова за учење и рад

4

15

41

26,79

73,21

18

37

32,14

66,07

7,14
98,21
2

1

20

33

3,57

1,79

35,71

58,93

5,36

94,64

3

4

18

30

5,36

7,14

32,14

53,57

12,50

2.Развија се свест тимског рада
ученика
%

3. У школи се спроводи друштвено
користан рад ученика као ефективна
васпитна мера
%

4. У школи се организују трибине за:
ученике, родитеље, наставнике
%

5
8,93
1

11

1,79

19,64

35,71

42

19,64

73,68

3,57
93,32
4

5. У школи су сви наставници
укључени у спровођење акционог
плана борбе против свих видова
насиља и повећања безбедности
.
%
ТВРДЊА/ИСКАЗ

42,86

78,57

3

10

20

20

5,36

17,86

35,71

35,71

23,22

71,42

7

21

14

13

12,5

37,50

25,00

23,21

50,00

11

ВАЖНО
2
3

13
38
23,21 67,86
91,07
20
24

21,43

85,71
2

1

1.У школи су организована дежурства
наставника и ученика
%

48,21

1

7

19

28

1,79

12,5

33,93

50,00

14,29

83,93
ТАЧНО
2
3

1

4

Развијање добрих услова за рад и позитивне радне атмосфере
3
5,36
1
1,79

0

9
16,07

41
73,21

89,28
8
14,29

43
76,79

1.Однос запослених у нашем
колективу је задовољавајући
.
%

6
10,71

11
19,64

30,35
9
16,07

8
14,29

22
39,29

12
21,43

60,72
16
28,57

19
33,93

91,08
1
1,79
5
8,93
1

0

14

37

25,00
66,07
94,07
12
36
21,43
64,29
86,33
13

37

23,21

66,07

1,79
89,28
1
1,79
2
3,57
2
3,57

12
38
21,43
67,86
89,29
12

38

21,43

67,86

89,29
6
44
10,71
78,57
89,28

2.Рад органа управе у школи је
транспарентан
%
3.Предлози запослених у циљу
постизања бољег стандарда се
уважавају
%
4. Активно учествујем у раду Тимова
и Стручних већа
%

30,36
6

62,43
9

10,71 16,07
26,78
3
6
5,36
10,71
16,07

20

17

35,71 30,36
66,07
19
24
33,93 42,86
76,79

5. Мој успех у раду и додатно
ангажовање је истакнут и похваљен
или награђен
%

10

6

20

14

17,86

10,71

35,71

25,00

28,57

60,71

6.Међусобна сарадња припадника
установе је на високом нивоу
%

5
11
8,93
19,64
28,57

17
14
30,36 25,00
55,36

7. Моје иницијативе и предлози у

циљу унапређивања наставних и
ваннаставних активности се
уважавају
%
8.У установи се поштују углед, част и
достојанство личности
%

3

11

20

15

5,36

19,64

35,71

26,79

25,00

62,41

4
8
7,14
14,29
21,43

16
22
28,57 39,28
67,85

Из процентуалних резултата о важности дефинисања стања произилази да постављена питања
јесу релевантна за процену у нашој школи – оцена 4.
Оцена тачности реализације одређених активности показала је следеће резултате:
1. Квалитет наставе и укључивање у савремене токове развоја средњег стручног
образовања –
оцена 3 – то значи да су материјално-технички услови у већој мери присутни у функцији наставе
и да се према користе расположивости;
2. Подстицање развоја ученика - оцена 3 – у већој мери је тачно да су ученици упознати са
начином вредновања њиховог рада и успеха, подстакнути у даљем раду, уважавани, да су
садржаји прилагођени њиховим могућностима, да су активне секције и хуманитаран рад, као
и да имају могућности да стекну сазнања знања и умећа у предузетништву;

3. Јачање професионалних капацитета запослених - оцена 3 – анализа резултата процене
активности у професионалном усавршавању показује су наставници активни у стручним
семинарима у већој мери, а да интерно усавршавање, презентације, семинари у струци је
присутно у мањој мери;
4. Одржавање постојећег нивоа и стварање безбеднијих услова за учење и рад - оцена 3
– 4 – у школи тачно да су организована дежурства наставника и ученика и да су сви укључени у
спровођење акционог плана борбе против свих видова насиља и повећања безбедности, у већој
мери је присутно да се развија свест тимског рада ученика и спроводи друштвено користан рад

као ефективна васпитна мера, а у мањој мери да се организују трибине за ученике, родитеље и
наставнике;
5. Развијање добрих услова за рад и позитивне радне атмосфере - оцена 3 – 4 –

међуљудски однос у нашој школи су задовољавајући, запослени су активни и сарађују у
раду школе, уважавани су, а рад органа управе у школи је транспарентан у већој мери.
Посматрајући прошлогодишње резултате и предложеним мерама Тима за квалитет и развој
Установе и предложеним мерама може се рећи да је рад школе унапређен улагањем у
материјално-техничке услове за извођење наставе: уложено је у информатичку опрему и сервис
(Интернет мрежа).
Према резултатима овогодишње анкете предлажили смо следеће мере:
- Квалитет наставе и укључивање у савремене токове развоја средњег стручног
образовања –
опремити све учионице ТВ екранима и софтверски омогућити повезивање са таблетима и
презентацијама наставног градива;
- Подстицање развоја ученика – усагласити критеријуме оцењивања на нивоу предмета и
разреда, активирати секције у већој мери и оформити секцију у којој ће ученици имати више
могућности да стекну знања и умећа у предузетништву;
- Јачање професионалних капацитета запослених - унапредити интерно усавршавање активним
спровођењем стручних презентација семинара, уз транспаренту најаву и одговарајуће обрасце и
форме;
- Одржавање постојећег нивоа и стварање безбеднијих услова за учење и рад – организовати
трибине за родитеље и наставнике, дан „отворених врата“ за све наставнике у истом термину.
Због новонасталог ванредног стања анкету у другом полугодишту смо спровели на крају школске
године.

УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ – КВАЛИТЕТ И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ – 2019/20.
Молимо вас да одговорите на следећа питања прецењујући тачност тврдње, односно, степен присутности,
као и важност исказа, оцењујући период од 16.03.2020., по следећој скали:
ВАЖНО:
ТАЧНО/ПРИСУТНО:
1 – неважно
1 – нетачно/није присутно
2 – мало важно
2 – у мањој мери тачно/присутно
3 – важно
3 – у већој мери тачно/присутно
4 – врло важно
4 – тачно/присутно у потпуности
ВАЖНО
1

0
0,00
0

2

3

4

ТВРДЊА/ИСКАЗ
Од 120 наставника – попуњено 29 упитника

– 24,17 %

ТАЧНО
1

2

3

4

Квалитет наставе и укључивање у савремене токове развоја средње стручног образовања
учења на даљину
1. Услови учења на даљину омогућили су извођење
1
10
18
1
1
19
теоријске/практичне наставе према програмским
садржајима предмета
3,45 34,48 62,07
3,45 3,45 65,51

27,59

2. Расположиви начин комуникације учења на
даљину задовољава потребе извођења наставе

5

0

9

20

1

2

21

8

0,00

0,00

31,03

68,70

0

2

10

16

0,00

6,90

34,48

55,17

3. Провера знања даје веродостојну оцену знања
ученика

3,45

6,90

72,41

17,24

2

11

11

4

6,90

37,93

37,93

13,79

0

5

7

17

0,00

17,24

24,14

58,62

0

4

10

14

0,00

13,79

34,48

48,28

0

6

12

11

0,00

20,69

41,38

37,93

0

10

11

7

0,00

34,48

37,93

24,14

0

5

14

10

0,00

17,24

48,28

34,48

1

6

15

7

3,45

20,69

51,72

24,14

0

0

8

21

0,00

0,00

27,59

72,41

0

3

10

16

0,00

10,34

34,48

55,17

5

15

5

3

17,24

51,72

17,24

10,34

Подстицање развоја ученика
1

0

5

23

3,45

0,00

17,24

79,31

0

0

6

22

0,00

0,00

20,69

78,86

0

0

8

21

0,00

0,00

27,59

72,41

0

1

13

14

0,00

3,45

44,83

48,28

0

1

11

17

0,00

3,45

37,93

58,62

0

3

15

11

0,00

10,34

51,72

37,93

1. Ученици су упознати са начином реализације
наставе учења на даљину

2. Ученици су упознати са начином вредновања
њиховог рада и успеха

3. За ученике који имају потешкоћа у раду учења
на даљину направљени су индивидуални планови
реализације наставе
4. У оквиру предавања постоје садржаји за
напредне ученике

5.На ученике је позитивно утицало формативно
оцењивање

6. Ученици су ангажовани у хуманитерном раду
Заједнице могу да прате и наставу

Јачање професионалних капацитета запослених
0

0

12

17

0,00

0,00

41,38

58,62

0

2

11

15

0,00

6,90

37,93

51,72

1

1

10

17

3,45

3,45

34,48

58,62

1.Ванредна ситуација је утицала на примену
нових технологија и метода у настави

2.Учење на даљину је отворило нову перспективу
у образовању

3.За реализацију наставе и учења на даљину
потребна ми је додатна обука

Развијање добрих услова за рад и позитивне радне атмосфере

0

0

14

15

0,00

0,00

48,28

51,72

0

0

6

22

0,00

0,00

20,69

78,86

0

0

7

22

0,00

0,00

24,14

78,86

1. Подршка других наставника ми је била од
значаја за одржавање наставе у условима учења
на даљину
2.Органи управе школе су били на располагању у
сваком моменту одржавања наставе на даљину

3. Органи управе школе су били од помоћи у
проблемима насталим у комуникацији са
ученицима

0

6

9

14

0,00

20,69

31,03

48,28

0

1

5

23

0,00

3,45

17,24

79,31

0

1

6

22

0,00

3,45

20,69

78,86

Анкета је постављена на школској платформи на крају школске године у електронској форми,
преко линка https://s.surveyplanet.com/csRrRij0j и у штампаној форми која се налазила у зборници
школе. Попуњено је 27 анкета у електронској форми и 2 у штампаној. Сва питања су оцењена као
врло важна и важна.
Резултати анкете, које су биле су намењене наставницима и стручним сарадницима, у циљу
подизања квалитета и развоја школе и показале су следеће:
1. Квалитет наставе и укључивање у савремене токове развоја средње стручног
образовања учења на даљину – оцена 3, тј. у већој мери присутно
Наставници су и поред ванредних услова у већој мери реализовали наставу према програмским
садржајима предмета и расположивој комуникацији. Провера знања показује слабости у
веродостојности оцене.
2. Подстицање развоја ученика - оцена 3 - 4, тј. у потпуности тачно или у већој мери тачно
Ученици су упознати са начином реализације наставе учења на даљину и начином вредновања
њиховог рада и успеха у потпуности.
Настава за ученике који имају потешкоћа у раду учења на даљину је индивидуализована, садржаји
за напредне ученике су реализовани, формативно оцењивање је позитивно утицало на ученике, а
наставу су могли да прате и ученици ангажовани у хуманитерном раду Заједнице у већој мери.
3. Јачање професионалних капацитета запослених - оцена 3 - 4, тј. у већој мери тачно
Настава је реализована у потпуности применом нових технологија у ванредној ситуацији, што је
отворило нову перспективу у образовању – учење на даљину.
У мањој мери је присутна потреба наставника за додатном обуком за реализацију наставе и учења
на даљину.
4. Развијање добрих услова за рад и позитивне радне атмосфере - оцена 4, тј. у потпуности
тачно
У условима учења на даљину подршка других наставника је била од значаја за одржавање наставе
у условима учења на даљину, органи управе школе су били на располагању у сваком моменту и
од помоћи у проблемима насталим у комуникацији са ученицима у потпуности.

Мере за унапређењем квалитета и развоја школе на основу ових истраживања које предлажемо су
следеће:
- разменити искуства са високошколским и другим образовним установама у полагању
испита у on-line форми и направити решења за адекватно оцењивања знања ученика;
- дефинисати оцене у свим нивоима наставних тема како би ученик био подстакнут за бољи
успех;
- организовати интерно усавршавање у дигиталној настави.
Такође смо учествовали у изради 5.-годишњег плана рада школе са предлозима:
Техничка школа ГСП
Радослава Грујића 2
Београд

Ознака:

Акциони план – 1.
Подручје КВАЛИТЕТ И РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
рада:
Назив: ОБЛИКОВАЊЕ НАСТАВЕ У САВРЕМЕНИМ ПРОМЕНАМА ПРИСТУПА
УЧЕЊУ НА ДАЉИНУ
Циљ: Примена нових наставних технологија учења на даљину
Опис: Стручно усавршавање у савременим условима учења на даљину
Носиоци Тим за професионални развој
плана:

Активности
1. Организовати обуку
наставника у
коришћењу
савремених
технологија учења
на даљину
2. Реализација обуке
наставника у
коришћењу
савремених
технологија учења
на даљину

Носиоци
активности

Тим за
професионални
развој

Временски
оквир

септембар
2020.

Критеријуми
успеха /
инструменти
успеха

Ресурси

Промена
Наставници
наставних
информатике
метода
и њихово
извођења
знање
наставе

Тим за
Сви
професионални 2020/2022/2024
наставници
развој

Примена
нових метода
у настави

Ознака:

Техничка школа ГСП
Радослава Грујића 2
Београд

Акциони план – 2.
Подручје
рада:
Назив:
Циљ:
Опис:
Носиоци
плана:

КОМУНИКАЦИЈА НАСТАВНИК - УЧЕНИК
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА
Осавремењавање наставе
Опремање школе савременим техничким средствима
Школска управа

Активности
1. Дефинисање
потреба за
уређајима за
презентацију
наставних
садржаја
2. Усвајање
финансијског
плана
3. Набавка уређаја
за презентацију
наставних
садржаја

Носиоци
Временски оквир Ресурси
активности

Стручна
већа

Критеријуми
успеха /
инструменти
успеха

Постојећа
Надградња на
септембар/октобар инфраструктура
постојећи
2020./2021/2022. Информатичка
систем
мрежа

Школска
управа

децембар 2020.
/2021/2022.

Школска
управа

2020./2021./2022.

Расположива
средства

Примена
нових
технологија
Ознака:

Техничка школа ГСП
Радослава Грујића 2
Београд

Акциони план – 3.
Подручје
рада:
Назив:
Циљ:
Опис:

КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ

Секција „Млади предузетници“
Стицање практичних знања из предузетништва
Повезиање теоријских и практичних знања области саобраћаја и
предузетништва
Носиоци Стручна већа
плана:

Активности
1. Формирање
секције
„Млади
предузетници“
2. Активно учеће
ученика у
секцији
„Млади
предузетници“

Носиоци
Временски оквир Ресурси
активности
Стручна
већа

Стручна
већа

Критеријуми
успеха /
инструменти
успеха

септембар/октобар Наставници Заинтересованост
2020.
Ученици
ученика

2020/2021/2022
/2023/2025

Наставници
Повезивање са
Ученици
социјалним
Социјални
партнерима
партнери
Ознака:

Техничка школа ГСП
Радослава Грујића 2
Београд

Акциони план – 4.
Подручје
рада:
Назив:
Циљ:
Опис:
Носиоци
плана:

КОМУНИКАЦИЈА – ШКОЛА – УЧЕНИК - РОДИТЕЉИ
ТРИБИНЕ/ОТВОРЕНА ВРАТА
Непосредна комуникација школе, родитеља и ученика
Организовање тематских трибина и „отворених врата“
Стручна служба/Стручна већа

Активности

1. Организовање
трибина за родитеље

2. Организовање
„отворених врата“

Носиоци
активности

Временски
оквир

Ресурси

Актуелне
теме
везане за
проблеме
ученика
Сви
Стручна
децембар/април
наставници
служба/Стручна 2020/2021/2022
у истом
већа
/2023/2025
термину
Стручна
служба/Стручна
већа

новембар/март
2020/2021/2022
/2023/2025

Критеријуми
успеха /
инструменти
успеха
Учешће
родитеља

Одзив
родитеља

Тим је, на основу мишљења стручних већа и препорука Министарства просветедао предлог о
начину организације наставе у Техничкој школи ГСП за школску 2020/2021. годину, у условима
ванредне ситуације и пандемије:
1. Настава ће се спроводити једнобразно, комбиновано, према једном од модела
Министарства просвете
2. За све ученике потребна сагласност родитеља, законског заступника, да ученик/ученица
може боравити у школи, уз прописане епидемиолошке мере док траје пандемија
3. Редовно контролисати спровођење прописаних мера безбедности и заштите здравља
ученика и запослених, укључити повећана дежурства наставника, техничко особље,
домара
4. Родитељски састанак ученика првих разреда – обавезан у школи
5. Ученици првог разреда би требало, уз сагласност родитеља, да прве три недеље похађају
наставу у школи
6. Укључити све родитеље у активну контролу ученика у заједничком циљу образовања
ученика

7. Обезбедити наставницима прве часове у школи ради упознавања ученика са предметним
наставником и планом и програмом рада
8. Планирање наставе – на недељном нивоу
9. Часови теоријске наставе – предавања у школи – 1 недеља, 2 – 3 недеље on-line настава
10. Испитивање и контрола напредовања знања ученика – по групама у школи, по договору са
наставником и утврђеним распоредом часова, периодично након 2 – 3 недеље on-line
наставе
11. Практична настава – у школским радионицама: прво теоријска припрема on-line, вежбе у
школи
12. Практична настава – уколико постоји могућност спровођења и контрола прописаних
епидемилошких мера безбедности и заштите здравља организовати наставу у школским
радионицама на Дорћолу: ученици који би реализовали наставу у радионицама и
кабинетима школе у Дунавској улици, без уговора са послодавцима, у групама и на начин
препоручен од стране Министарства, Стручно упуство бр 611_00_1248/2020_03.
13. Практична настава у сервисима – сагласност родитеља обавезна, наставници у обавези да
свакодневно обилазе ученике, контролишу епидемиолошко-безбедносне услове и подносе
недељни/месечни извештај, према захтеву директорке
14. Практична настава – обука вожње – спроводити у складу са прописаним епидемилошким
мера безбедности и заштите здравља ученика и наставника
15. Физичко васпитање – настава се може одвијати у сали, са лакшим вежбама, по препоруци
Министарства, без колективног спорта, због опасности од ширења заразе. Колективне игре
нису дозвољене, осим ако квадратура сале одговара броју ученика у сали (потребна
вентилација и квадратура)
ИЗВЕШТАЈ о раду стручног већа машинске струке
за школску 2019/20 год.
Стручно веће машинске струке је током школске 2019/20 одржало састанке на којима је:
-

Усвојило план рада стручног већа
Дат коначан предлог поделе предмета за наставнике теоријске и практичне наставе
Предати глобални планови рада свих наставника а месечно на време предавани оперативни
планови рада наставника
Дат предлог разредних старешинстава за школску 2019/20 год.
Направљен план и извршена набавка потребне литературе на нивоу већа.
Направљен план и извршена набавка потребног алата и материјала за потребе рада већа.
Направљен план и извршена набавка возила за потребе извођења наставе као и завршних и
матурских испита.
Извршена је анализа успеха и владања ученика током свих класификационих периода.
Поједини чланови стручног већа су учествовали у изради видео лекција које су емитоване на
РТС-ПЛАНЕТА платформи током учења на даљину за време Covid 19-пандемије.
Чланови већа су своје часове за време пандемије одржали преко Е-учионице школске
платформе за учење на даљину.
У условима пандемије изведени завршни и матурски испити по препорукама министарства ,
ЗУОВ-а и директора школе.
Прикупљене сугестије за израду плана рада стручног већа за школску 2020/21 год.

- Дат предлог уписа за школску 2020/21 год.
- Дат предлог поделе часова за школску 2020/21 год.
Стручно веће је током школске године одржало редовне састанке, а у условима пандемије веће
је своје састанке одрђавало преко VIBER – групе СВМС. До краја школске године стручно веће
има у плану одржавање бар још једног састанка.

Директор

Председник школског одбора

_______________

___________________________

Марија Вучинић, дипл.инж.саоб.

Вук Филиповић

САДРЖАЈ

Општи подаци о школи
Основни подаци о школи- Увод
Извештај директора школе
Извештај о раду наставе
Извештај помоћника директора
Извештај о раду стручних сарадника
Извештај ученичког парламента
Извештај Тима за рад са приправницима
Извештај Стучног усавршавање педагога
Извештај Тим за инклузивно образовање
Активности школе у односу на упутство о организацији наставе на даљину
Реализација блок наставе по подручју рада и образовним профила
Резултати ученика и одељења на крају школске године 2019/20. године
Извештај о образобвању ванредних ученика
Извештај са разредних и поправних испита
Извештај са завршних испита августовски испитни рок
Извештај стручног већа електротехничке струке
Извештај Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Извештај стручног већа друштвених наука
Извештај Тима за каријерно вођење
Извештај стручног већа природних наука
Извештај о раду библиотеке
Извештај о раду Тима за сарадњу са породицом
Извештај о реализацији наставног предмете грађанско васпитање
Извештај Тима за школску медијацију
Извештај стручног тима саобраћајне струке
Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развоја Школе
Извештај стручног већа машинства и обраде метала
Садржај

2
3
3
13
14
15
19
21
22
23
25
60
69
70
72
73
74
75
79
80
82
84
85
86
87
89
90
108
109

