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               ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД   
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Школски одбор Политехничке школе у Пожаревцу у саставу: Драган Вељковић, Драган 

Станојевић, Марко Живковић, Зоран Митровић, Бонка Сотиров, Владимир 

Милосављевић, Мирослав Станојевић и Стеван  Савић је у периоду од 01.09.2016. 

године, до 28.02.2017. године, одржао пет редовних седница.  

На седницама Школског одбора у овом периоду су донете  следеће одлуке: 

А) Седница бр.23. је одржана дана 15.09.2016. године, деловодни број 1095/1  

 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXII  редовне седнице Школског 

одбора Политехничке школе; 

- Једногласном одлуком, усвојена  је анализа успеха ученика на крају школске      

2015/2016. године; 

- Једногласном одлуком, усвојен је Извештај о реализацији Годишњег плана рада 

школе за школску 2015/2016 годину; 

- Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду директора школе за школску 

2015/2016; 

- Једногласном одлуком, усвојен је годишњи план рада школе за 2016/2017 

годину; 

- Једногласном одлуком, усвојен је План рада директора за школску 2016/2017. 

годину; 

- Једногласном одлуком, усвојен је План стручног усавршавања запослених; 

- Једногласном одлуком, усвојене  су измене  Правилника о организацији рада и 

систематизацији послова у Политехничкој школи; 

- Jедногласно је усвојен предлог да се за награђивање  запослених који су 

постигли запажене резултате на такмичењима, издвоји  40.000,00 динара из 

сопствених прихода.Стручном већу саобраћајне струке школе се додељује 

20.000,00 динара. 

Тиму за културне  активности школе се додељује 20.000,00 динара; 

 

Б) Седница бр.24. је одржана дана 17.10.2016. године, деловодни број 1186  

 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXIII  редовне седнице Школског 

одбора Политехничке школе; 

- Усваја се Финансијски план за 2016. годину – ребаланс 2.,  Политехничке школе 

у Пожаревцу. Налаже се служби књиговодства да спроведе одговарајућа 

књижења у финансијском плану Политехничке школе за 2016. годину; 

- Једногласном одлуком је усвојена измена ценовника за ауто школу тако да је 

цена за полагање за „Б“ и „ Ц „ категорију за запослене у колективу: за „Б“ 

категорију, 55.000,00 динара, за  „ Ц „ категорију, 37.000,00 динара; 

- Једногласном одлуком је усвојен је захтев за ослобађањем од плаћања 

специјализације запослених у саобраћајном активу, 



 

В) Седница бр.25. је одржана дана 28.11.2016. године, деловодни број 1379 

 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXIV  редовне седнице Школског 

одбора Политехничке школе; 

- Једногласном одлуком, усвајају  се  измене и допуне предлога финансијског 

плана  за 2017.  годину, Политехничке школе у Пожаревцу; 

- Једногласно, донета је  одлука о  попису  имовине  и обавеза  за фискалну  2016. 

годину; 

 

Г) Седница бр.26. је одржана дана 26.12.2016. године, деловодни број 1474/1 

 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXV  редовне седнице Школског 

одбора Политехничке школе; 

- Једногласном одлуком, усвојен је Записник о редовном инспекцијском надзору 

школе; 

- Једногласном одлуком, усвојена је анализа успеха ученика на првом 

класификационом периоду школске 2016/2017. године; 

- Једногласном одлуком, усвојен је Предлога плана уписа за школску 2017/2018. 

годину; 

- Једногласном одлуком, усвојен је захтев Кочић Николе за умањење плаћања 

полагања за „ Б „ категорију и одређена је цена од 20.000,00 динара за обуку и 

полагање возачког испита; 

- Једногласном одлуком, усвојен је захтев МУП Србије ПУ Пожаревац за 

бесплатну преквалификацију на саобраћајне образовне профиле полицијских 

службеника  Пајић Александра, Џаврић Живана и Микановић Драгане;  

 

Д) Седница бр.27. је одржана дана 13.01.2017. године, деловодни број 31 

 

- Једногласном одлуком, верификован је мандат новог члана Школског одбора, 

Слободана Ненадовића до истека мандата Школског одбора; 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXVI  редовне седнице Школског 

одбора Политехничке школе; 

- Једногласном одлуком, усваја се финансијски план  Политехничке школе у 

Пожаревцу за 2017.годину, који је усклађен са Одлуком о буџету града 

Пожаревца за 2017. годину, а који је усвојен на седници Скупштине  града 

Пожаревца дана 24.12.2016. године; 

- Једногласном одлуком, усвајају се извештаји  комисија о извршеном попису 

имовине и обавеза  у Политехничкој школи, са стањем на дан 31.12.2016. 

године; 

 

Школски одбор Политехничке школе је у свему радио у складу са чланом 57. 

Закона о основама система образовања и васпитања и одлуке доносио већином 

од укупног броја  гласова у присуству представника синдиката и представника 

ученичког парламента. 

 

У Пожаревцу 28.02.17. год. 

       Политехничка  школа 

            Школски одбор 

      _____________________________ 

                  мр Драган Вељковић 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА  

У ПЕРИОДУ ОД 01.09.2016. ДО 28.02.2017. ГОДИНЕ 

 

СЕПТЕМБАР 2016. 

 Школа је у школску 2016/2017. године ушла потпуно припремљена када су у 

питању наставни и ненаставни кадар, као и уређеност простора за извођење 

наставе. Настава је почела на време и до краја првог полугодишта успешно је 

реализован наставни план и програм у свим образовним профилима. 

 Распоред часова је израђен и усвојен на време. 

 Активно сам учествовао у изради Годишњег плана рада школе за школску 

2016/2017. годину који је на време израђен усвојен. 

 Активно сам учествовао у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана 

рада школе за школксу 2015/2016. годину. 

 Активно сам учествовао у изради Предлога финансијског плана за 2017. 

годину. 

 Активно сам учествовао у изради распореда дежурства професора. 

 Усвојио сам предлоге свих Стручних већа, када је у питању избор 

председника Стручних већа, тако да су та већа неометано почела са радом од 

почетка школске године. 

 Усвојио сам предлоге Стручних већа за саставе комисија за ванредне и 

специјалистичке испите. 

 Донео сам решења о 40-часовној радној недељи за све запослене за школску 

2016/2017. годину. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака 

против ученика. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао 

потребу за тиме. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 



 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

ОКТОБАР 2016. 

 Кроз реализацију Финансијског плана, ангажовао сам се на побољшању 

услова за извођење наставе. 

 Остварио сам висок степен сарадње са великим бројем предузећа, при чему 

сам успео да обезбедим значајна финансијска средства кроз донације која су 

уложена у опремање кабинета и побољшање услова за рад ученика и 

наставника. 

 Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања Дана школе. 

 Известио сам чланове наставничког већа о записнику о редовном 

инспекцијском прегледу и предузео одговарајуће мере како би се уочени 

недостаци отклонили. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака 

против ученика. 

 У сарадњи са психологом школе, учестововао сам у контроли вођења 

педагошке документације. 

 Израдио сам распоред посете часовима, али због великог броја других обавеза 

исти нисам успео да реализујем, а његову реализацију сам пренео на друго 

полугодиште. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао 

потребу за тиме. 

 Саветодавним радом сам се ангажовао побољшању дисциплине извођења 

наставе (редован одлазак на час и поштовање трајања часа). 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 



 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

НОВЕМБАР 2016. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао 

потребу за тиме. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака 

против ученика. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

ДЕЦЕМБАР 2016. 

 Активно сам учествовао у изради школског предлога плана уписа за школску 

2017/2018. и био у сталном контакту са представницима Школске управе и 

Министарства науке, просвете и технолошког развоја како бих имао 

правовремене информације при планирању уписа. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао 

потребу за тиме. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака 

против ученика. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 



 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

ЈАНУАР 2017. 

 Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и 

школске управе за школску 2017/2018. и био у сталном контакту са 

представницима Школске управе и Министарства науке, просвете и 

технолошког развоја како бих имао правовремене информације при 

планирању уписа. 

 Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања Дана Светог 

Саве. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака 

против ученика. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао 

потребу за тиме. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

ФЕБРУАР 2017. 

 Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и 

школске управе за школску 2017/2018. и био у сталном контакту са 

представницима Школске управе и Министарства науке, просвете и 



технолошког развоја како бих имао правовремене информације при 

планирању уписа. 

 Активно сам учествовао у анализи и припреми завршног рачуна за 2016. 

годину. 

 Активно сам учествовао у анализи и припреми извештаја о раду Ауто школе 

за 2016. годину. 

 Активно сам учествовао у изради шестомесечног извештаја о раду школе. 

 Активно сам учествовао у изради шестомесечног извештаја о раду 

Наставничког већа.  

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака 

против ученика. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао 

потребу за тиме. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

Током свих 6 месеци сам активно учествовао у раду тима за самовредновање, као и у 

остваривању развојног плана школе. На седницама Наставничког већа, редовно сам 

извештавао запослене о свим питањима од значаја за рад школе. Све одлуке које сам 

доносио биле су у складу са законом и у интересу школе и запослених. 

У Пожаревцу 

28.02.2016. 

         Д И Р Е К Т О Р 

       _________________________ 

                Дарко Радовановић 



           ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА     

               ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД   

                  ОД  01.09.2016. ДО 28.02.2017. ГОДИНЕ 

 

Наставничко веће Политехничке школе је у периоду од 01.09.2016. године, до 

28.02.2017. године, одржало 7 редовних седница.  

Седницама је увек присуствовало преко 90% чланова Наставничког већа и на тим 

седницама донете су следеће одлуке: 

А) Седница бр.1. је одржана дана 14.09.2016. године 

 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са 18.  редовне седнице 

Наставничког већа Политехничке школе; 

- Једногласном одлуком, усвојен је Извештај о реализацији Годишњег плана рада 

школе за школску 2015/2016 годину; 

- Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду директора школе за школску 

2015/2016; 

- Једногласном одлуком, усвојен је годишњи план рада школе за 2016/2017 

годину; 

- Једногласном одлуком, усвојен је План рада директора за школску 2016/2017. 

годину; 

- Једногласном одлуком, усвојен је План стручног усавршавања запослених; 

- Једногласном одлуком, усвојен је план екскурзија и излета за школску 

2016/2017. годину.; 

- Jедногласно је усвојен предлог састава комисија за полагање испита ванредних 

ученика и ученика на специјалзацији за школску 2016/2017. годину; 

 

Б) Седница бр.2. је одржана дана 03.10.2016. године 

 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са 1.  редовне седнице Наставничког 

већа Политехничке школе; 

- Једногласном одлуком је усвојен извештај о реализованој екскурзији 

матураната; 

 

В) Седница бр.3. је одржана дана 14.10.2016. године 

 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са 2.  редовне седнице Наставничког 

већа Политехничке школе; 

- Једногласном одлуком, усвојене су молбе ученика за доквалификацију (Стефан 

Голубовић, Дејан Пасуљевић, Марија Матејић, Срђан Лазаревић, Сања Денчић, 

Милован Дендић, Младен Милентијевић, Ивица Перић). 

- Једногласном одлуком, усвојене су молбе ученика за завршетак започетког 

школовања (Лазар Савић, Урош Ивић); 

- Једногласном одлуком, усвојене су молбе за ученика за специјализацију 

(Маријана Живковић, Димитрије Рогожарски, Никола Спасић, Немања Томић). 

 

Г) Седница бр.4. је одржана дана 26.12.2016. године, деловодни број 1474/1 



 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са 3.  редовне седнице Наставничког 

ваћа Политехничке школе; 

- Једногласном одлуком, усвојена је анализа успеха ученика на првом 

класификационом периоду школске 2016/2017. године; 

- Директор је известио чланове Наставничког већа о састанку са Младеном 

Шарчевићем, Министром просвете, науке и технолошког развоја; 

- Директорј је упознао чланове Наставничког већа са Правилником о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање; 

- Једногласном одлуком, усвојена је молба Перић Јоване на упис на 

специјализацију;  

 

Д) Седница бр.5. је одржана дана 23.12.2016. 

 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са 4.  редовне седнице Наставничког 

већа Политехничке школе; 

- Извршена је анализа записника у редовном инспекцијском надзору школе; 

- Једногласном одлуком, усвојен је Предлог плана уписа за школску 2017/2018. 

годину; 

- Једногласном одлуком, усвојене су молбе ученика за доквалификацију (Ана 

Богдановић), преквалификацију (Вељко Тодоровић, Марко Ивановић, Јелена 

Младеновић) и специјализацију (Миливоје Дмитровић, Милановић Ненад); 

- Једногласном одлуком, изречена је мера укор Наставничког већа због 

неоправданих изостанака, ученицима Рајић Немањи, Петру Стојановићу и 

Благоју Радосављевићу. 

 

Д) Седница бр.6. је одржана дана 25.01.2017. 

 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са 5.  редовне седнице Наставничког 

већа Политехничке школе; 

- Једногласном одлуком, усвојен је извештај о успеху ученика на крају првог 

полугодишта школске 2016/2017. године; 

- Директор је обавестио чланове Наставничког већа о плану активности у другом 

полугодишту школске 2016/2017. године и поделио обавезе; 

 

Д) Седница бр.7. је одржана дана 20.02.2017. 

 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са 6.  редовне седнице Наставничког 

већа Политехничке школе; 

- Директор је информисао чланове Наставничког већа о актуелним дешавањима у 

вези са планом уписа, реформом мреже школа, дуалним образовањем, нацрту 

закона о основама система образовања и васпитања, екстерној евалуацији и у 

складу са тиме поделио задужења за наредни период. 

 

Наставничко веће Политехничке школе је у свему радио у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања и одлуке доносило већином од 

укупног броја  гласова. 

 

У Пожаревцу 28.02.2017. год. 

            Д И Р Е К Т О Р  

                   _____________________________ 

                   Дарко Радовановић 



Политехничка школа 

Пожаревац 

21.2.2017. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШК. 2016/2017. ГОД. 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

У овом периоду реализоване су следеће активности: 

1. Усвајање извештаја о раду Педагошког колегијума у шк. 2015/2016. год. 

2. Усвајање извештаја о сталном стручном усавршавању за шк. 2015/2016. год. 

3. Усвајање извештаја о реализацији Годишњег плана рада за шк. 2015/2016. год 

4. Усвајање Годишњег плана рада за шк. 2016/2017. год. 

5. План стручног усавршавања наставника за шк. 2016/2017. год. 

6. Избор запосленог који ће бити награђен за Дан просветних радника  

7. Усвајање датума завршетка првог полугодишта у шк.2016/2017. год. 

У овом периоду није реализована активност из плана рада колегијума: 

1. Разматрање активности из Школског развојног плана за период 2015-2018. год. 
 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

У овом периоду нису реализоване активности из плана рада колегијума: 

1. Праћење реализације активности из Школског развојног плана 
2. Израда плана педагошко-инструктивног рада директора за 2016/2017.год. 
3. Одабир програма стручног усавршавања из Каталога за 2016/2017. год. за све наставнике 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

У овом периоду реализоване су следеће активности: 

1. Актуелна дешавања у просвети 

2. Активности стручних већа у наредном периоду 

У овом периоду нису реализоване активности из плана рада колегијума: 

1. Анализа квалитета наставе са освртом на оцене ученика из појединих предмета 
2. Анализа одабраног семинара из Каталога програма стручног усавршавања за 2016/2017. 

год. 
 
У другом полугођу Колегијум ће се трудити да више прати активности предвиђене планом рада и 
да надокнади оно што није реализовано у првом. 
 



Политехничка школа 

Пожаревац 

21.2.2017. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА  

У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 
 
Реализоване активности: 
 
1. Верификација нових чланова Савета родитеља. 

2. Усвајање Записника са пете седнице Савета родитеља у школској 2015/2016. г. 

3. Усвајање успеха ученика на крају школске 2015/2016. године. 

4. Усвајање Извештаја о раду школе у школској 2015/2016. години. 

5. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. години. 

6. Усвајање Плана и програма извођења екскурзија и висине дневница за професоре и 

стручног вођу пута у школској 2016/2017. години. 

7. Доношење одлуке о износу средстава за: осигурање ученика (и избор компаније за 

осигурање ученика), чланарине за Црвени крст и трке за срећније детињство, и остале 

накнаде (књиге за одличне ученике, накнаде за сведочанства, књижице и дипломе, 

штампање ученичког часописа...) 

 

Нема нереализованих активности у овом периоду. 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 
 
Нереализоване активности: 
 

1. Усвајање извештаја о реализованим екскурзијама ученика трећег и четвртог 
разреда 

2. Разматрање успеха ученика на крају првог класификационог периода (тромесечја) 
3. Разматрање дисциплине ученика 
4. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима 

 
Ове активности нису реализоване, јер није било састанка Савета у овом периоду. 

 
ЈАНУАР-ФЕБРУАР 
 
Реализоване активности: 
 

1. Разматрање успеха ученика на крају првог полугођа 



2. Разматрање дисциплине и изостајања ученика 
3. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима 

 

Председник Савета родитеља 

 

         __________________________ 

                        Горица Илић 



 

 20.02.2017. 

 

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.09.2016. ДО 28.02.2017. 

 

Координатор рада ученичког парламента: проф. Ивана Вујчић 

Чланови Ученичког парламента: Винкић Стефан I1, Петровић Зоран I1, Ивић Милан 

I2, Милановић Немања I2, Китановић Никола I3, Јоцић Саша I3, Кукаљ Милош I4, 

Милорадовић Анђела I4, Ђорђевић Миљана I5, Динић Милица I5, Ђурђевић Синиша 

II1, Панчић Урош II1, Петровић Јован II2, Селенић Немања II2, Гангал Андреа II3, 

Костић Лазар II3, Убипарип Душан II4, Пантић Милош II4, Јовановић Тамара II5, 

Јанковић Андријана II5, Васић Немања III1, Јосимовић Милош III1, Марковић Милан 

III2, Митић Миодраг III2, Животић Божидар III3, Јоцић Сања III3, Митић Кристина III4, 

Миодраговић Валентина III4, Вилотић Вељко III5, Ранђеловић Матеја III5, Михајловић 

Лазар III5 (уместо Ранђеловић Матеје), Јоксимовић Александар IV1, Обретковић 

Немања IV1, Срејић Милош IV2 и Стојимировић Милош IV2. 

Активности: 

Прва, конститутивна седница Ученичког парламента одржана је 05.09.2016. године.  

1. Ученици су упознати са надлежностима, правима и обавезама Ученичког 

парламента 

2. Конституисан је Парламент – Јавним гласањем за председника је изабран 

Милош Стојимировић, ученик IV2 разреда, за заменика председника ученица 

Кристина Митић III4,  а за записничара Валентина Миодраговић, ученица III4.  

3. Уследио је договор о раду и предстојећим активностима – ученици су позвани 

на међусобну сарадњу и позвани да учествују у предстојећим активностима 

удружења „Сашка и дружина“ и „Urban Stream“. 

4. За чланство у проширеном саставу Школског одбора изабрани су Милош 

Срејић IV2 и Немања Обретковић IV1, који испуњавају услов да су 

пунолетни.   

Друга седница Ученичког парламента одржана је 14.09.2016. године.  

1. Ученицима је представљен Извештај о раду школе у школској 2015/2016. 

години. 

2. Размотрен је Годишњи план рада школе за школску 2016/2017. годину. 

3. Ученици су обавештени о општем успеху ученика Политехничке школе на крају 

школске 2015/2016. године и посебно су похваљени ученици са одличним и врло 

добрим успехом, који чине 54,85%. 

4. Размотрен је План рада Ученичког парламента у школској 2016/2017. години. 

Трећа седница Ученичког парламента одржана је 21.11.2016. године.  

1. Ученици су упознати са општим успехом ученика Политехничке школе на крају 

првог класификационог периода школске 2016/2017. године. Отворена је 



 

дискусија о великом броју недовољних оцена (од укупно 463 ученика, позитиван 

успех има само 180) и мишљење већине је да је велики број недовољних оцена 

последица неучења и незаинтересованости ученика да  оцене поправе. Допунска 

настава се редовно одржава, али је констатовано да ученици на те часове 

најчешће не одлазе.  

2. Остварен је контакт, а највероватније и будућа сарадња са Ученичким 

парламентом Средње школе „Младост“ из Петровца на Млави. У плану су 

спортски сусрети фудбалских, одбојкашких, кошаркашких, рукометних и 

стонотенисерских екипа ове две школе. Временски оквир није прецизиран, али 

се верује да ће до сарадње доћи у другом полугодишту, када Средњој школи 

„Младост“ буду одобрена средства за тај пројекат. 

3. Ученицима је представљен Правилник о Протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање, који је Школски одбор 

Политехничке школе донео на својој седници 24.02.2012. и договорено је да 

чланови Парламента на часовима одељенске заједнице детаљно прођу кроз исти. 

4. Ученици су информисани о два догађаја у организацији Омладине ЈАЗАС-а – 

радионица у оквиру пројекта „Једнаки у различитости“, која има за циљ да 

подигне ниво знања и свести о случајевима дискриминације и обука за 

вршњачке едукаторе на тему правилне исхране, физичке активности, 

репродуктивног здравља и психоактивних супстанци у оквиру пројекта 

„Промотери здравља“.  

 

Наредна седница планирана је за понедељак, 27.02.2017. године. Неке активности, које 

су планиране за децембар, остављене су за друго полугодиште, а на предстојећој 

седници ученици ће бити информисани о општем успеху ученика Политехничке школе 

на крају првог полугодишта 2016/2017. године, размотриће полугодишњи Извештај о 

раду школе у школској 2016/2017. години, полугодишњи Извештај о раду директора 

школе за школску 2016/2017. годину, упознаће се са Извештајем о реализованој 

матурантској екскурзији у школској 2016/2017. години,  размотриће Извештај о раду 

Тима за безбедност и чуће предлог о покретању акције за прикупљање књига и старих 

уџбеника за школску библиотеку и о покретању акције сакупљања пластичне амбалаже 

(пластичних чепова) да би се подигла свест о важности очувања животне средине. 

 

 

 

     Координатор рада Ученичког парламента: проф. Ивана Вујчић 



                                                  И З В Е Ш Т А Ј   О  РАДУ   

                                    СЕКРЕТАРА  ПОЛИТЕХНИЧКЕ  ШКОЛЕ  

 

 

                          Извештаја за период од 01.09.2016-28.02.2017.године 

 

 

У школској 2016/17. год,  у  периоду првог полугодишта секретар школе је: 

 

- указивао  запосленима на основ остваривања права и обавеза запослених по основу    

  рада и у вези са радом; 

 

- израдио план рада секретара школе за шк.2016/17. год. 

 

- припремао и сачињавао појединачна акта (решења) којима се утврђују права и обавезе   

  запослених ( статус и структура радног времена, распоређивање запослених, право на  

  годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство, мировање радног односа, породиљско   

  одсуство и одсуство са рада ради неге детета и сл.) 

 

- спроводио је поступак пријема у радни однос, заводио и вршио проверу уредности,   

  благовремености и потпуности пријава, упућивао захтев за доставу података из  

  казнене евиденције, упућивао све кандидате на проверу психофизичких способности     

  за рад са децом и ученицима; 

 

- обављао послове неопходне за остваривање права запосленог из обавезног осигурања   

  и то пријављивањем осигураника и корисника права из пензијског и инвалидског и   

  здравственог осигурања; 

 

- водио кадровску евиденцију, одлагао документа у досијеа запослених, уносио податке  

  у радну књижицу , Матичну књигу запослених и др.; 

 

- достављао појединачна акта којима се утврђује право или обавеза запосленог по 

основу рада, запосленом и служби  рачуноводства на извршење; 

 

- вршио оверу здравствених књижица (лепљењем маркица). За издавање маркица  

  подосио је писани захтев матичној филијали осигураника, са доказом да је доспели  

  допринос плаћен и писаним овлашћењем у матичној филијали тј испостави преузимао  

  и ажурирао припремљене спискове осигураника и чланова породице који су преко   

  њих осигурани и вршио проверу (контролни списак); 

 

- издавао потврде о радно-правном статусу запослених за остваривање права     

  запослених   по основу рада; 

 

- издавао потврде о висини месечне зараде ради регулисања права на потрошачке  

кредите и сл.  

 

- водио матичну и персоналну евиденцију запослених; 

 

- упућивао запослене, водио комплетну евиденцију и допуњавао документацију за  

   полагање испита за лиценцу и достављао  захтев за пријаву испита за лиценцу са    

   потпуном документацијом Министарству просвете Републике Србије; 

 



- пружао правну помоћ запосленима; 

 

- давао потребне информације о законским основу, роковима за израду и доношење    

  одређених аката, надлежности органа који акта доноси; 

 

- пратио законе и друге прописе и давао стручна мишљења о њиховој примени као и  

   примени других општих аката; 

 

-   указивао запосленима на измене Правилника и давао тумачење истих, 

 

- стручно се усавршавао путем публикација достављених школи Образовног  

   информатора, семинара и др. 

 

- вршио усаглашавање општих аката школе са законима; 

 

- примао документа за завођење; 

 

- разврставао, евидентирао и отпремао  пошту; 

 

- са директором  школе припремио и израдио План јавних набавки за 2017. годину; 

 

- спроводио поступак јавне набавке мале вредности: прикупљао и заводио понуде,  

  учествовао као члан у раду Комисије за јавне набавке, водио Записник о отварању  

  понуда, израдио Извештај о спровођењу поступка јавне набавке, израдио Уговор о   

  извођењу радова, водио евиденцију и чувао документацију о спроведеном поступку  

  јавне набавке, достављао документацију рачуноводству ради потраживања средства; 

 

- припремао седнице Школског одбора и водио записнике; 

 

- сарађивао приликом инспекцијских прегледа са просветном ,  

  противпожарном и санитарном  инспекцијом; 

 

- спроводио одлуке органа управљања, савета родитеља и директора; 

 

 - писао разне дописе, захтеве и молбе; 

 

- радио са странкама  и пружао тражену помоћ странкама; 

 

- сарађивао са родитељима ученика; 

 

- заводио сведочанства, дипломе, пријаве, све врсте записника, како за редовне , тако и   

  за ванредне ученике; 

 

-издавао дупликате сведочанстава и диплома и вршио провере веродостојности ових   

  докумената за правна лица; 

 

- прикупљао сву документацију за преквалификације и доквалификације; 

 

- учествовао у вођењу васпитно-дисциплинских поступака за ученике (израда захтева за  

  покретање поступка, закључка о заказивању усмене расправе, обавештења  

  родитељима), водио записник са срасправе,  припремао решења о изрицању васпитно- 

  дисциплинске мере и иста достављао родитељима; 



- поступао по налозима инспекције; 

 

- издавао ученицима разне врсте потврда и  уверења ; 

 

- израђивао Уговоре о обављању практичне наставе, као и Анексе 

 

-учествовао у раду ауто школе која послује у оквиру Политехничке школе, састављао   

 уговоре са кандидатима за обуку, фактурисао пружене услуге, потписивао уговоре о   

 пословној сарадњи са синдикатима за плаћање преко административне забране; 

 

-учествовао у раду тима приликом  контроле  просветног  инспектора;  

 

- сарадња са држаним органима и организацијама, установама, јединицом  локалне   

  самоуправе итд... 

 

 

У Пожаревцу, дана 28.02.2017. год. 

 

 

 

        Политехничка школа 

            Секретар школе 

        ___________________ 

     дипл.правник Зоран Јоњић 



ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 
ПОЖАРЕВАЦ 
20.2.2017. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ  
У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШК. 2016/2017. ГОД. 

 
  Током првог полугођа школске 2016/2017. године ангажовала сам се у 
следећим пословима предвиђеним Планом и програмом рада психолога школе: 
 
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 
 
1. Израда Годишњег плана рада школе; 
2. Израда плана рада психолога школе;  
3. Саветодавни рад (индивидуални и групни) са појединим категоријама ученика; 
4. Саветодавни рад са родитељима појединих категорија ученика; 
5. Израда оперативних планова појачаног васпитног рада; 
6. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада; 
7. Учешће у организацији прославе Дана школе; 
8. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа; 
9. Израда анализа и извештаја за Школски одбор; 
10. Помоћ одељењским старешинама у идентификацији талентованих ученика, као и оних 
који теже прате наставне садржаје; 
11. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине; 
12. Учешће у активностима предвиђеним ШРП; 
13. Сарадња са директором у распоређивању ученика за упис у први разред на места која су 
остала слободна; 
14. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу; 
15. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских мера; 
16. Учешће у раду Педагошког колегијума; 
17. Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
18. Учешће у раду осталих школских тимова; 
19. Учешће у раду Савета родитеља; 
20. Израда распореда допунског и осталих облика образовно-васпитног рада; 
21. Израда распореда дежурства ученика; 
22. Сарадња са стручним институцијама у граду и републици; 
22. Текући послови. 
 
У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом: 

1. Тестирање ученика тестом инт. способности КОГ-3; ово ће бити реализовано у другом 
полугођу, у оквиру наставне јединице „Психологија личности“ из предмета основи 
саобраћајне психологије; 

2. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба – није се 
указала потреба; 

3. Избор семинара из Каталога МПНТРРС – школа није организовала семинар. 
 
 



НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 
 
1. Саветодавни рад са појединим категоријама ученика; 
2. Саветодавни рад са родитељима појединих категорија ученика; 
3. Учешће на седницама одељењских и Наставничког већа на крају првог класификационог 
периода (анализа успеха и понашања ученика); 
4. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа; 
5. Израда анализа и извештаја за Школски одбор; 
6. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу; 
7. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских мера; 
8. Учешће у активностима предвиђеним ШРП; 
9. Помоћ директору у организацији рада у школи; 
10. Помоћ одељењским старешинама у организацији часа одељењског старешине; 
11. Помоћ наставницима у организацији додатне и допунске наставе; 
12. Израда распореда дежурства ученика; 
13. Педагошко-инструктивни рад са наставницима и наставницима приправницима (посета 
часовима); 
14. Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
15. Учешће у раду осталих школских тимова; 
16. Сарадња са стручним институцијама у граду и републици; 
17. Текући послови. 
 
У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом: 

1. Обрада стручне теме (истраживање) за којом се укаже потреба, јер није било 
потребе; 

2. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба, јер није 
било потребе; 

3. Учешће у раду Педагошког колегијума, јер није било састанака; 
4. Учешће у раду Савета родитеља, јер није било састанака. 

 
ЈАНУАР-ФЕБРУАР 
 
1. Учешће у организацији прославе 27. јануара – Дана Светог Саве; 
2. Саветодавни рад са појединим категоријама ученика; 
3. Саветодавни рад са родитељима појединих категорија ученика; 
4. Учешће на седницама одељењских и Наставничког већа на крају првог полугођа (анализа 
успеха и понашања ученика); 
5. Сарадња са наставницима у помоћи ученицима који имају тешкоће у савлађивању 
појединих наставних садржаја; 
6. Помоћ одељењским старешинама у организацији часа одељењског старешине; 
7. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа; 
8. Израда анализа и извештаја за Школски одбор; 
9. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу; 
10. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских мера; 
11. Педагошко-инструктивни рад; 
12. Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
13. Учешће у раду осталих школских тимова; 
14. Сарадња са стручним институцијама у граду и републици; 



15. Текући послови. 
 
У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом: 

1. Социометријско испитивање одељења првог разреда, јер је обављено у септембру 
2016. у одељењу I2; 

2. Сарадња са наставницима-почетницима, јер није било таквих наставника; 
3. Учешће у активностима предвиђеним ШРП, јер није било тих активности; 
4. Учешће у раду Педагошког колегијума, јер није било састанака; 
5. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба, јер није 

било потребе; 
6. Преглед педагошке документације на крају првог полугођа, због одсуства (пут у 

иностранство); 
7. Учешће у акредитованом семинару који школа одабере, јер семинар није 

организован. 
 
 
 Током првог полугођа школске 2016/2017. године обављала сам и послове за којима 
се јављала потреба, а нису предвиђени Планом и програмом рада психолога школе, одн. 
везани су за обавезе регулисане посебним решењима: 
 
1. Учешће у раду комисије за полагање испита ванредних ученика из предмета основи 
саобраћајне психологије; 
2. Учешће у раду комисије за полагање испита ванредних ученика из предмета грађанско 
васпитање; 
3. Учешће у раду комисије за полагање испита из предмета психологија и етика у 
саобраћају; 
4. Настава предмета основи саобраћајне психологије у одељењима II3, II4 и II5. 
 
          
 

    СТРУЧНИ САРАДНИК 
         _____________________ 
                 Тања Бабејић  
                            дипл. психолог 



ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

ПОЖАРЕВАЦ 

20.2.2017. 

 

 

 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ЕКСТЕРНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА 

ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
НАСТАВНИКА 

НАЗИВ СЕМИНАРА 
БРОЈ У 

КАТАЛОГУ 
КОМПЕ-
ТЕНЦИЈА 

БРОЈ 
ПОЕНА 

ДАТУМ 

Татјана Ранђеловић 

Адолесцент и специфични стилови 
контакта у породици – обука за рад са 

ученицима и родитељима 
16 К3, П2 8 29.10.2016. 

Интеркултурно образовање 38 К3, П2 8 5.11.2016. 

Водич за час одељењског старешине 23 К3, П4 28 
новембар 

2016. 

Мерима Ристић 
Адолесцент и специфични стилови 

контакта у породици – обука за рад са 
ученицима и родитељима 

16 К3, П2 8 29.10.2016. 

Владимир Милосављевић 
Увођење приправника у посао - обука 

за менторе 
7 К1 8 3.12.2016. 

Тања Бабејић 
Увођење приправника у посао - обука 

за менторе 
7 К1 8 3.12.2016. 

Јелена Стевић 

Јачање професионалних капацитета 
запослених, нарочито у области 
иновативних метода наставе и 

управљања одељењем и 
компетенције за наставну област, 

предмет и методику наставе 

713 К1 24 
9-

11.2.2017. 

Даница Максимовић 

Јачање професионалних капацитета 
запослених, нарочито у области 
иновативних метода наставе и 

управљања одељењем и 
компетенције за наставну област, 

предмет и методику наставе 

713 К1 24 
9-

11.2.2017. 

Звездана Митровић 

Јачање професионалних капацитета 
запослених, нарочито у области 
иновативних метода наставе и 

управљања одељењем и 
компетенције за наставну област, 

предмет и методику наставе 

713 К1 24 
9-

11.2.2017. 

Никола Шојановић 

Школска спортска гимнастика: 
усавршавање наставника за 

реализацију новог програма за 
олимпијски циклус 

833 К2, П1 8 17.12.2016. 

Зорица Гошев 
Оцењивање у функцији мотивације 

за учење 
423 К2, П2 8 3.12.2016. 

Ивана Вујчић Угледни час – прилика за све 692/16 К2 8 22.10.2016. 

Владан Јовановић Биоетика у учионици 143 К1, П4 16 
19.11. и 

26.11.2016. 

Војко Алексић Биоетика у учионици 143 К1, П4 16 
19.11. и 

26.11.2016. 



Милорад Дендић Настава у облаку 498 К4,П3 32  

Бранислав Стојановић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења - базични ниво 
407 К2 16  

Сања Љубомировић 
Државни семинар Друштва 

математичара Србије 
242 К1 16 

11-
12.2.2017. 

 



Политехничка школа 
Пожаревац 
30.9.2016. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НА РЕЛАЦИЈИ 
ПОЖАРЕВАЦ-ПРАГ-КАРЛОВЕ ВАРИ-БУДИМПЕШТА-ПОЖАРЕВАЦ 

 
 Екскурзија је реализована од 15. до 19. септембра 2016. године. 
 На екскурзију је ишло 23 ученика одељења IV1 и 14 ученика из IV2, одељењске 
старешине Мирослав Станојевић и Марина Голубовић, као и психолог школе Тања Бабејић у 
својству вође пута. Реализатор је била Туристичка агенција „Гранд турс“ из Новог Сада, а 
туристички водич Станислав Суботић. Лекар екскурзије била је Биљана Планиничић Јоњић. 
 
Први дан, четвртак, 15.9. – полазак у 5 сати ујутру и путовање преко Мађарске и Словачке до 
Чешке, уз успутне паузе и задржавања на границама; смештај у хотел „Fortuna City“ у Прагу, 
вечера и слободно време. 
Други дан, петак, 16.9. – доручак, обилазак Прага: Мале намести, Орлој, Староместске 
намести, Јеврејска четврт, јеврејско гробље, затим слободно време за ручак и обилазак 
града; увече – вечера и посета дискотеци. 
Трећи дан, субота, 17.9. – доручак, обилазак Прага: палата Черни, црква Лорета, Храдчани, 
председничка палата и смена страже, Мала страна и Карлов мост; слободно време за ручак и 
обилазак града; повратак у хотел, вечера и посета дискотеци, у којој је била половина 
укупног броја ученика, док су ученици који нису желели у дискотеку остали у хотелу да се 
одморе, и једни и други уз надзор одраслих. 
Четврти дан, недеља, 18.9. – доручак; излет у Карлове Вари; обилазак бање мало је 
покварило лоше време и у договору са ученицима повратак у Праг је заказан раније; увече – 
вожња бродом по Влтави, вечера у хотелу и слободно време. 
Пети дан, понедељак, 19.9. – доручак и напуштање хотела;  вожња преко Словачке до 
Будимпеште; у Будимпешти кратко задржавање на Цитадели и Тргу хероја, затим повратак у 
Пожаревац, око 1:30 после поноћи. 
 
 Екскурзија је протекла у најбољем реду и без икаквих проблема или инцидената. 
Осим похвала одељењским старешинама које су савесно и одговорно водиле бригу о 
ученицима, треба нагласити и зрело и озбиљно понашање самих ученика, који су поштовали 
све договоре и у свим ситуацијама на најлепши начин представљали и себе и своју школу. 
Посебне похвале добили су од представника агенције за изузетно васпитање и културу, како 
у опхођењу према одраслима, тако и у међусобној комуникацији, што се на ђачким 
екскурзијама у последње време ретко среће. 
 Због горе наведеног, као и захваљујући туристичким знаменитостима и историјски 
значајним местима које смо обишли у Прагу, Карловим Варима и Будимпешти, екскурзија је у 
потпуности испунила своју васпитну и образовну функцију. 
 
 
          Вођа пута 
          Тања Бабејић, 
          психолог  
 



ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

11.1. Извештај о раду стручног већа друштвених наука 

11.2. Извештај о раду стручног већа електро групе предмета 

11.3. Извештај о раду стручног већа физичког васпитања 

11.4. Извештај о раду стручног већа језика 

11.5. Извештај о раду стручног већа математике 

11.6. Извештај о раду стручног већа природних наука 

11.7. Извештај о раду стручног већа уметности 

11.8. Извештај о раду стручног већа саобраћајне групе предмета 



 

 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА  
Пожаревац 
 
 

ЗАПИСНИЦИ СА САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА 
2016/2017 
 
1. састанак одржан 24. августа са следећим дневним редом: 

1. Евидентирање и наручивање потребних наставних средстава за реализацију плана и 
програма наставе и ваннаставних активности у оквиру подручја рада Стручног већа 
друштвених наука. 

2. Подела активности између чланова Стручног већа. 
3. Разно 

 
1. За потребе грађанског васпитања наручити пак папире, дебеле фломастере (црни, 

плави, црвени) по 1 комад, стикере, танке фломастере, 5 комплета, рис папира формата 
А4, селотејп, 10 комада белог хамера. 
 
За историју: Карта првог светског рата, 5 бела хамера, стикери, фломастери. 
 
Сваки професог би требало да добије и по једну мању свеску са тврдим корицама од 
100 листова и по једну плаву и црвену хемијску оловку. 
 

 Чланови стручног већа и даље инсистирају на лаптоповима за сваког професора, јер је 

то у савременом друштву основни алат, као и на интерактивним таблама. 

 Чланови стручног већа раде на својим уобичајеним активностим: редовна, допунска и 

додатна настава, секције, ученички парламент, стручно усавршавање, рад у разним тимовима, 

ученички парламент. 

Што се тиче поделе активности измећу чланова стручног већа, одлучено је да се изврши 

анкетирање ученика за рад у секцијама: социолошкој, филозофској, историјској, психолошкој и 

да те секције воде предметни професори. Такође, предметни професори би узимали и учешће 

на такмичењима која се буду организовала из њихових области. 

3. Формирање секција је предвиђено за наредни месец, јер је прво потребно извршити 

анкетирање ученика. 

2. састанак одржан је 23. септембра са следећим дневним редом: 
1. Формирање секција. 

2. Посета сајму књига. 

1. Анкета је показала да није било заинтересованих ученика за рад у поменутим 
секцијама на предходном састанку.  

2. Што се тиче посете сајму књига, заузет је ставда би требало ићи, како би се упознали 
са најновијим издањима у областима које чланови већа предају и видети шта се моше 
наручити преко школе и под којим условима. Било би добро уколико би се ишло организовано 



 

 

преко школе и да трошкове посете сајму сноси школа, као и да се посета сајму бодује са 10 
бодова као један од облика стручног усавршавања. 

 Требало би ићи и на сајмове образовања и наставних средстава и да се и то бодује као 

облик стручног усавршавања. 

3. састанак одржан је 27. октобра са следећим дневним редом: 
1.Текући проблеми 
Констатовано је да нема проблема што се тиче реализације наставних планова и 

програма и да се све одвија по плану и програму. 
 

4. састанак одржан је 24. новембра са следећим дневним редом: 
 

1. Разматрање реализације наставног плана и програма у протеклом периоду шпколске 
2016/2017 и евидентирање проблема, као и предлагање мера за њихово отклањање. 
 
Констатовано је да је једини проблем што су ученици незаинтересовани за учење. На 
часовима су углавном мирни, али се не укључују у процес наставе. Као да је мода да се 
не учи. 
 
Што се тиче допунске наставе, слабо је посећена. Из устава и права грађана, као и из 
социологије са правима грађана и из социологије, углавном долазе ученици који имају 
добре оцене и њинов долазак се не евидентира и дневник допунске наставе, за разлику 
од доласка ученика са слабим оценама. 
 
 

5. састанак одржан је 22. децембра са следећим дневним редом: 
 

1. Стручно усавршавање наставника кроз понуђене облике стручног усавршавања као што 
су семинари, стручне екскурзије и друго. 

 
 Професори  Владан Јовановић и ВојкоАлексић похађали су семинар Биоетика у 
учионици,   копетенција К1 , приоритетна област 4, 16 бодова. Семинар се одржавао у 
Институту друштвених наука у Београду, 19.11. и 26.11.2016. у организацији Центра за 
биоетичке студије из Београда. 
 
6. састанак одржан је 25. јануара са следећим дневним редом: 
 

1. Разматрање успеха ученика у протеклом периоду школске 2016/2017 из предмета 
обухваћених Стручним већем и евидентирање проблема у вези реализације наставног 
плана и програма по тим предметима и предузимање потребних мера за њихово 
отклањање.  
 

        1.Констатовано је да је успех на нивоу прошлогодишњег, са малим одступањима, горе-
доле. Успехом нисмо задовољни, а нису ни ђаци. Из рљазговора са ђацима сазнајемо да су 
свесни чињенице да нису довољно учили и да су сами криви за свој неуспех. Критеријуми су 
минимални. Ићи испод тога је бесмислено. 

2. Констатовано је да је стручно веће добро радило, иако је било малих одступања од 
плана рада за ову школску годину, али све што је било потребно у оквиру реализације 
наставних планова и програма, урађено је, а то нам је и био приоритет. 

 
 



 

 

7. састанак одржан је 20. фебруара са следећим дневним редом: 
 

1. Анализа реализације плана рада Стручног већа за прво полугодиште школске 2016/2017. 
2. Разно 
 
1. Констатовано је да је стручно веће добро радило, иако је било малих одступања од плана 
рада за ову школску годину,  у делу да нису заживел секције, али све што је било потребно 
у оквиру реализације наставних планова и програма, урађено је, а то нам је и био 
приоритет. 
2. Констатовано је да се од тражених средстава није добило много. Много се касни за 
савременом технологијом образовања. Чланови већа сматрају да би се бољи резултати 
постигли када би се радило помоћу интерактивне табле, јер би то ученицима било 
интересантније због комуникације на коју су навикли, јер су стално на друштвеним 
мрежама. 

 
 

Председник Стручног већа друштвених наука 
 

       Војко Алексић 
 
 

 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА АКТИВА ЕЛЕКТРО 

СТРУКЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.09.2017. год. ДО 28.02.2017. год. 

 

На последњем састанку стручног већа у школској 2016/2017, одржаној 29. августа 

2016, заједнички су сагледане реализоване активности електроактива у протеклој школској 

години. На овом састанку је дужност председника актива преузела Оливера Филиповић проф. 

стручних предмета електроструке, а на предлог дотадашњег председника Милице Обреновић, 

која је успешно обављала ту дужност претходних година. Утврђено је да стручно веће чине 

исти чланови као и претходне школске године: Обреновић Милица, дипл. инж. 

електротехнике, Филиповић Оливера, дипл. инж електронике, Павић Данијела, дипл. инж. 

електротехнике, Стевановић Ненад, дипломирани инжењер  електротехнике, Глигоријевић 

Тијана, дипл. инжењер електротехнике,  Дендић Милорад, дипл. инжењер електротехнике и 

наставници  практичне наставе Пајић Биљана и Гошев Зорица. 

Септембар 

1. У првим данима нове школске године, формиране су комисије за ванредне испите, 

у складу са поделом предмета за ову школску годину и нормативом, као и комисије 

за специјалистичке испите, које наша школа први пут уписује ове године за 

образовне профиле Аутоелектричар, Електроенергетичар за мреже и постројења  и 

Електроенергетичар за електричне инсталације.Такође је направљен распоред 

термина за консултације сваих професора актива у складу са постојећим рапоредом 

наставе, као и рапоред испита за ову школску годину. 

2. Састанак већа електроактива је одржан 14. 09.2016. године, на којем је, такође 

утврђен план активности за школску 2016./2017. годину. 

3. Професор Ненад Стевановић је одређен да координира у договору око набавке 

потребних наставних средстава и материјала потребног за одржавање практичне 

наставе, на првом месту и да направи коначан списак који ће бити достављен 

директору.Обзиром да је реновирање кабинета за електротехнику још увек било у 

току, набавка истих је одложена до завршетка новог кабинета.  

4. Осим Ненада Стевановића који је задужен за координацију активности везаних за 

практичну наставу, професори практичне наставе су задужени да учествују у 

организацији посета радним организацијама, сајмова и стручних екскурзија за 

ученике и професоре.Направљен је план посета за предстојећи период од којих је 

први  у октобру, Сајам енергетике у Београду.Професорка Павић Данијела је 

преузела задужења која се тичу кандидата за специјалистичкие испите, а проф. 

Дендић Милорад је преузео дужност информисања  и остварења контаката везано 

за такмичења у овој школској години и ангажовања ученика у електросекцији 

Политехничке школе. На првом месту то су такмичења за аутоелектричаре, због 

досадашњих остварених успеха. 

 

 

 

 

 



5. Сарадња два стручна већа се огледа на првом месту у измени и допуни 

оперативних планова који садрже корелацију између предмета а што су поједини 

професори ускладили приликом свакодневних активности. Најављени су 

заједнички састанци  до краја полугодишта. 

 

План електроактива за месец септембар је у потпуности испуњен. 

 

 

Октобар 

 

1. Направљен је план посете радним организацијама и социјалним партнерима са 

којима наша школа сарађује успешно већ дуже време. Међу њима су ссви сервиси 

аутоелектрике у којима ученици обављају праксу, предузећа Електроморава и друга 

са којима имамо уговоре о сарадњи.Професори   практичне наставе ће према овом 

плану редовно осржавати контакте и пратити потребе како сарадника тако и 

ученика и реаговати правовремено. 

2. Утврђен је термин за одржавање секције у електрокабинету а у договору са 

предментим наставницима идентификовани су ученици који имају склоности и 

интересовања за електротехнику. Коначан списак ученика направљен је на основу 

изјашњавања и жеља самих ученика. 

3. Израда нових елебората за нове образовне профиле је одложена за друго 

полугодиште, да би се претходно дошло до података из привреде и од Заваода за 

запошљавање о профилима за којима постоји реална потреба, посебно у области 

образовања одраслих. 

4. Обављена је посета Сајму књига,која је организована на нивоу  школе, као и 

планирана посета Сајму енерхетике у Београду. 

5. Направљен је детаљан план екстерног усавршавања професора електроактива, 

извојени су акредитовани семинари из Каталога за стручно усавршавање.Овај план 

је благовремено достављен стручном сараднику и директору и уврштен је у 

Годишњи план рада школе. За интерно усавршавање је сваки предметни наставник 

задужен да направи индивидуални план угледних/огледних часова. У овом месецу 

су чланови већа присуствовали 4. Сајму енергетске ефикасности у организацији 

Друштва инжењера и техничара Пожаревца. 

 

Нови електрокабинет је завршен и настава је почела редовно да се одвија и у 

овом кабинету у знатно побољшаним условима. 

План стручног већа је испуњен осим израде елабората под 3. 

Ово је потврђено и на редовном састанку већа одржаном 31. октобра 2016. 

 

 



 

 

Новембар 

 

 

1. Анализиран је успех ученика електроструке и наглашено да из предмета из којих 

има највише слабих оцена треба појачати допунски рад, али да је, статистички 

гледано, успех очекиван. 

2. Сарадња са Заједницом електротехничких школа је остварена кроз телефонске 

разговоре са колегама, а везано за предстојећи план уписа и план такмичења за 

следећу годину. 

3. Посета Заводу је одложена, али је упућена молба секретару школе да обави 

разговоре у оквиру редовних контаката са Заводом, који образовни профили су 

тренутно занимњиви за тржиште рада. У складу с, тим електроактив би изабрао оне 

који су прихватљиви за нашу школу , кад се узме у обзир опремљеност, кадар и 

средства којима располажемо. 

4. Као што је планирано на почетку, по утврђеном плану, обављене су посете 

предузећима и социјалним партнерима, односно сервисима ради праћења ученика и 

побољшања сарадње, опремања кабинета и набавке средстава.Ову активност су у 

највећој мери спровели наставници практичне наставе.У оквиру интерног стручног 

усавршавања,као и сарадње са Друштвом инжењера и техничара Пожаревца,  

чланови електросктива заједно са још неколико професора из наше школе, 

присуствовали су Саветовању "Примена нових материјала у технологијама и 

конструкцијама" у  Пожаревцу, 24. новембра 2016. године  

 

Према плану набавке наставних средстава и материјала, набављена је прва 

ставка са тог списка а то је комплет за дијагностику за потребе наставе из 

стручних предмета за аутоелектричаре. Треба истаћи да је и овде сарадња два 

актива електро и саобраћајног, била успешна. 

 

План стручног већа електроактива за новембар је у највећој мери испуњен. 

Редован састанак електроактива је одржан 25. новембра 2016. године. 

 

 

 

 

 



 

Децембар 

 

1. Иако прво полугодиште није завршено, урађена је анализа тренутног успеха 

ученика из стручних предмета. Уочено је побошање успеха у извесној мери а за 

ученике који и даље имају лош успех препорука је да се контактирају родитељи, 

без обзира на редовне родитељске састанке, да им се на време укаже на проблеме, 

јер су најчешће лоше оцене  повезане са великим бројем изостанака. 

2. Дат је предлог плана уписа за следећу школску годину, којим би се поново уписали 

исти образовни профили који се тренутно школују у подручју електротехника, а то 

су : 

 Аутоелектричар (30ученика); 

 Електроинсталатер (15 ученика); 

 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје (15 ученика) 

 

3. Рад секције се одвијао по утврђеном распореду. 

 

У организацији Друштва одржавалаца средстава рада града Пожаревца и Савеза 

друштава инжењера и техничара града Пожаревца, а у сарадњи са 

Високом техничком школом струковних студија из Пожаревца и Инжењерском 

комором Србије, у Пожаревцу је 16. децембра 2016. године одржано 

Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике".Овом саветовањеу су 

присуствовали чланови стручног већа електроактива, заједно са 

заинтересованим професорима из наше школе. 

 

План рада стручног већ електроактива за децембар је у потпуности испуњен. 

 

Јануар 

 

1. Активности за промоцију школе ће се реализовати у наредном периоду на нивоу 

целе школе, тако да ће и електроактив ускладити своје активности са осталим 

активима кад се за то створе услови и прилике. 

2. Као и у децембру, анализиран је успех ученика и приликом поделе књижица 

скренута пажња свим ученицима да озбиљније извршавају своје дужности и то не 

само кад је учење у питању већ и похађања наставе, а нарочито понашања у школи 

и чувања школске имовуне. 

3. Сарадња са Друштвом инжењера и техничара Пожаревца није изостала ни овог 

месеца, али у мањој мери, јер је претходних месеци остварена планирана и успешна 

сарадња. 

 

 

 



Извршена је допунска набавка потребног материјала за практичну наставу. 

План за јануар је делимично испууњен али су стивности обављене или у 

претходном периоду или одложене за наредни период. 

Редован састана електроактива је одржан 23. јануара 2017. године. 

 

 

 

Фебруар 

 

 

1. Професор Ненад Стевновић је направио предлог за посете ученика и професора 

сајмовим и скуповима најављеним за друго полугодиште. Разредне старешине и 

предметни наставници ће обавити анкетирање ученика да би се знао број 

заинтересованих ученика и у складу са тим у договору са директором обезбедио 

превоз и остварила сарадњеа са предузећима, који би били енетуални домаћини 

ових посета. 

 

2. У светлу нових информација везаних за формирање мреже школа и увођења 

дуалног образовања, пред електроактив су се поставили нови задаци који нису били 

део плана или постојећи план захтева неке допуне. Најважнији су захтев за увођење 

нових профила, као и сарадња са социјалним партнерима ради увођења дуалног 

образовања тамо где је то могуће и у мери у којој је могуће. Предметни наставници 

као и наставници практичне наставе треба  да дају коначне предлоге за ученике 

који ће ићи на такмичења за која је Министарство већ одредило распоред и 

термине. 

 

План рада стручног већа за фебруар је испуњен, с тим да је план за наредни 

период допуњен.Подаци о екстерном стручном усавршавању професори из 

електроактива су појединачно предали стручном сараднику школе. 

Редован састанак стручног већа је одржан 20. 02.2017.године. 

  

 



Политехничка  школа   

Пожаревац 

датум: 08.02.2017. године 

дел. број: 92 

 

 

 

III СЕДНИЦА АКТИВА ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  

У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. години 

 

 

Дневни ред: 

 

I. Реализација наставног плана и програма за првих шест месеци у школској 

2016/2017. години; 

II. Стручно усавршавањње; 

III. Разно. 

 

Седници су присуствовала оба члана стручног актива. 

 

I 

 

- Наставни план и програм за школску 2016/2017. годину је у потпуности 

реализован. Све предвиђене наставне области су обрађене.  

 

- У фискултурној сали је извршена замена подлоге, окречени зидови, 

офарбане цеви и радијатори. Сала је проширена и сада има више површине 

за реализацију наставе. Урађени радови су у многоме побољшали услове и 

допринели да се олакша реализација наставе. 

 

Септембар 

    

- Утврђено је да постојећа средства (опрема) омогућава реализацију наставе. 

- Ученици су упознати са правилима понашања на настави физичког 

васпитања, са акцентом на опреми. 

- Извршено је анкетирање ученика (да ли се, и којим спорт активно баве). 

- Урађена је припрема за школски турнир у малом фудбалу, и он је кренуо са 

одржавањем у септембру. На њему је учешће узело екипе из 14 одељења 

(плус екипа састављена од професора наше школе).  

- Ученици наше школе су учествовали на градском такмичењу у пливању. 

Нисмо остварили запажене резултате. 

 

Октобар 

 

- Настављен је и у овом месеци и завршен школски турнир у малом фудбалу. 

Прво место је освојила екипа IV2. 

- У оквиру прославе дана наше школе, организован је турнир у одбојци за 

мушке екипе средњих школа. На турниру су учествовале поред наше школе 

и Пожаревачка гимназија, Техничка школа из Костолца и Економско-



трговинска школа. Коначан пласман на турниру је: 1. Пожаревачка 

гимназија, 2. Политехничка школа, 3. Техничка школа Костолац, 4. Еконо-

мско-трговинска школа. 

- Мушка екипа наше школе је учествовала на општинском такмичењу у 

стоном тенису, на којем на жалост нисмо остварили запажен резултат, и 

поновили успех из предходне две године. 

- Јесењи крос је организован у оквиру кроса РТС-а који је одржан 22.10.2017. 

године на градском хиподрому. 

 

Новембар 

 

- Урађена је припрема за школски турнир у кошарци. И он је започео у овом 

месецу.  

- На њему је учешће узело екипе из 10 одељења.  

 

Децембар 

 

- Настављен је школски турнир у кошарци.  

- Мушке екипе наше школе су учествовале на општинском такмичењу у 

кошарци и баскету (2. место у баскету). 

 

Јануар 

 

- Мушка и женска екипа наше школе су учествовали на  општинском 

такмичењу у одбојци. Мушка екипа је заузела друго место, док је женска 

екипа изгубила у полуфиналу.  

- Школски турнир у кошарци је завршен и победник је била екипа одељења 

II4. 

  

 

II 

 

- Професор Никола Шојановић је учествовао на стручном семинару Школска 

спортска гимнастика: усавршавање наставника за реализацију новог 

програма заолимпијски циклус (2016-2020). 

 

 

III 

 

Договорили смо се да у будиће једном месечно одржавамо седнице актива. 

 

 

 

 

Председник актива: 

Проф. Шојановић Никола 

 

______________________ 

 



Извештај о раду већа језика за прву половину 2016/2017 

 

Септембар-Октобар 

Извршена је идентификација ученика за секције и такмичења у школској 2016-2017. 

години. Тренутно није могуће обезбедити средства за преуређивање једног кабинета у 

кабинет за језике. Обављене су све припреме за Дан школе, исти је протекао у најбољем 

реду. Такође, кренуло се са припремама за Вече енглеског језика, које је планирано за 

децембар. Организована је посета Сајму књига. Није се ишло на трибину куће Pearson јер 

носи само 1 поен. Због недостатка средстава није било могуће отићи на неку представу у 

Београд. 

 

Новембар 

Идентификовани су ученици за допунску наставу. Направљен је распоред одржавања 

додатне и допунске наставе. Обављена је расподела дужности за припрему Светосавске 

академије, почело се са пробама за исту. Настављено је са припремама за Вече енглеског 

језика. 

 

Децембар 

Обављени су контакти са локалном самоуправом око могуће набавке нових наставних 

средстава, те ће се и даље радити на томе, зависиће од расположивих средстава. Обављена 

је анализа планираног и оствареног. Одржано је друго Вече енглеског језика, веома добро 

је примљено од стране гостију и са задовољством констатујемо да прераста у традицију. 

Припремљен је Новогодишњи програм који је изведен током доделе пакетића деци 

запослених. Није се ишло на трибину куће Pearson због малог броја поена које носи за 

стручно усавршавање. 

 

Јануар-Фебруар 

Професори српског језика су ишли на свој традиционални семинар. Успешно је изведен 

програм за Св. Саву. Урађена је анализа спровођења допунске наставе. Анкета ученика о 

стратегији за побољшање успеха је померена за касније због кратког периода за њено 

спровођење. Кренуло се са припремом ученика за рецитаторско такмичење.                                                                     



ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА 

МАТЕМАТИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ 

 

МЕСЕЦ ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

(ВРЕМЕ И НАЧИН) 

НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНО 

(РАЗЛОГ) 

IX 1) Упућивање ученика на одабране 

уџбенике, збирке и наставна 

средства ; 

 2) Израда плана стручног 

усавршавања – учешће на 

семинарима  

3) Израда годишњих и оперативних 

планова за школску 2016/2017. 

годину  

4) Иницијално тестирање ученика по 

одељењима 

5) Анализа резултата иницијалних 

тестова 

6) Национално тестирање 2. разреда 

7)Утврђивање распореда пимених 

вежби 

1) На уводном часу у 

сваком одељењу 

2) На састанку 

стручног већа 6.9.2016. 

3) До 5.9.2016. 

индивидуално 

4) До 15.9.2016. 

5) До 22.9.2016. 

6) 23.9.2016. 

7) Реализовано до 

30.9.2016. 

 

X 1) Анализа резултата националних 

иницијалних тестова за 2. разред 

2)  Индентификација ученика за 

додатну и допунску наставу ; 

3) Започинање са радом математичке 

секције чији су чланови 

индентификовани након спроведене 

анкете о избору слободних и 

ваннаставних активности . 

1) Реализовано до 

1.10.2016.  

2) Реализовано до 

1.10.2016. 

3) Реализација започета 

након састанка 

стручног већа 

11.10.2016. 

 

XI и 

XII 

1)Анализа успеха из математике на 

првом тромесечју по одељењима 

2)  Утврђивање корелације садржаја 

предмета из области стручног већа; 

 

1)и 2) Реализовано на 

састанку стручног већа 

15.11.2016. 

 

I 1) Успех ученика на крају првог 

полугодишта ;  

 2) Стручно усавршавање 

наставника, екстерни семинари 

3) Држање огледних часова и 

предавања 

1)Реализовано на 

седници одељењских 

већа 25.1.2017. 

2) Реализовано током 

јануара и фебруара 

3) Одложено за 

друго 

полугидиште 

због смањеног 

броја ученика 

због вируса 

грипа 

Подносилац извештаја:  

Председник стручног већа за математику, Бранислав Стојановић 



Политехничка школа Пожаревац 

 

Полугодишњи извештај о реализацији годишњег плана рада стручног 

већа из области природних наука, школске 2016/2017. 

Септембар 

На састанку стручног већа из области природних наука (биологија, хемија и 

физика), чији су чланови Мерима Ристић, Татјана Ранђеловић и Мирјана Прибаковић,  

одлучено је да ове школске године председник стручног већа буде Татјана Ранђеловић, 

наставник хемије. Договорено је да се користе уџбеници Завода за уџбенике и наставна 

средства из свих предмета. Такође је усвојен програм рада овог стручног већа за 

школску 2016/2017, који се нашао у годишњем плану рада Политехничке школе у 

Пожаревцу. У међусобном разговору на састанку, утврдили смо да постоји корелација 

између предмета хемија и физика, као што су почетни појам материје, физичко-

хемијски закони и радиоактивност хемијских елемената. Такође корелација постоји и 

између екологије и биологије и хемије, у виду хемијских елемената и једињења. 

Постигнут је договор о распореду писмених вежби и тестова у току школске године, 

како би ученици били обавештени благовремено. Договорено је да наставна средства 

буду наручена касније, у међусобном договору.  

Октобар 

На састанку стручног већа из области природних наука, из каталога програма 

сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 

2016/2017. годину, појединачно су изабрани семинари за стручно усавршавање у 

оквиру стручног већа. Наставници Татјана Ранђеловић и Мерима Ристић су похађале 

акредитовани семинар ,,Адолесцент и специфични стилови контакта у породици – 

обука за рад са ученицима и родитељима'', који је одржан у Регионалном центру 

Смедерево. Искустава са семинара колегама је пренела Татјана Ранђеловић.  Наставник 

Мерима Ристић је у холу Техничке школе са домом ученика „ Никола Тесла“ у 

Костолцу, организовала обележавање Дана здраве хране. 

 Новембар  

На састанку стручног већа после првог квалификационог периода, дошли смо до 

закључка да, у великом броју случајева, иста деца заостају у учењу. Одређени су 

термини за одржавање допунске наставе из предмета физика, биологија и хемија. 

Одређени су ученици који би требало да похађају овај вид помоћи у савлађивању 

градива. За додатну наставу из предмета биологија и екологија, пријавили су се 

ученици који имају посебна интересовања за заштиту животне средине и екологију. На 

последњем састанку детаљније су утврђене корелације између предмета у оквиру 

актива, а и са другим активима у школи. Такође детаљније су дефинисане ваннаставне 

и друге активности које се очекују у другом полугодишту. Наставник Татјана 

Ранђеловић је похађала семинар ,,Интеркултурно образовање'' и ,,Водич за час 

одељењског старешине''.  

Децембар  

Наставник Мерима Ристић је организовала обележавање Светског дана борбе 

против ХИВ-а. Такође, сви наставници су учествовали у разним пројектима који су 

организовани у оквиру наше школе.  



Јануар 

На састанку већа, пред крај првог полугодишта, примећена је велика 

незаитересованост ученика за добијање бољих оцена из природних предмета. Нарочито 

оних ученика који имају добре прве оцене из ових предмета. Такав однос према раду ће 

свакако смањити просек средњих оцена из природних предмета. Такође је примећено 

да велики број ученика више уче напамет градиво, без разумевања, са циљем да добију 

само прелазну оцену из природних предмета. У наставку следи табела досадашњих 

сакупљених сати стручног усавршавања ван установе чланова стручног већа природних 

наука у школској 2016/2017. 

 

 

 Име и 

презиме 

наставника 

Тема  Организатор  Време и место 

одржавања 

Трајање 

1. Ристић 

Мерима 

Семинар – Адолесцент и 

специфични стилови 

контакта у породици – 

обука за рад са 

ученицима и родитељима 

К.Б. 16 (К3, П2) 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у 

образовању, Шабац 

29.10.2016. 

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању, 

Смедерево 

један дан 

(8 бодова) 

      

3. Татјана 

Ранђеловић 

Семинар – Адолесцент и 

специфични стилови 

контакта у породици – 

обука за рад са 

ученицима и родитељима 

К.Б. 16 (К3, П2) 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у 

образовању, Шабац 

29.10.2016. 

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању, 

Смедерево 

један дан 

(8 бодова) 

Семинар -  

Интеркултурно 

образовање 

К.Б. 38 (К3, П4) 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у 

образовању, 

Крушевац 

5.11.2016. 

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању, 

Смедерево 

један дан 

(8 бодова) 

Семинар – Водич за час 

одељењског старешине* 

К.Б. 23 (К3, П4) 

Образовно – 

креативни центар , 

Бор 

новембар 2016 

онлајн 

4 недеље 

(28 бода) 

      

 

Табела 1. Табела досадашњих сакупљених сати стручног усавршавања ван установе чланова 

стручног већа природних наука у школској 2016/2017. години. 

 

 

 

 

              У Пожаревцу                                            Председник већа природних наука: 

  08.02.2017.                                                

                                                                   _______________________________ 

                                                                              Татјана Ранђеловић 



 

 

 

 

 

 



ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

ПОЖАРЕВАЦ 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА САОБРАЋАЈНЕ 

ГРУПЕ ПРЕДМЕТА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 

Чланови Стручног већа саобраћајне групе предмета су следећи наставници 

саобраћајне групе предмета: Јовановић Владислава, Јовић Владета, Миленковић Јелена, 

Рогожарски Димитрије, Савић Стеван, Станојевић Мирослав, Тасић Горан, Спасић Никола и  

Динић Анита као и професори машинске групе предмета Марија Премовић и Драган 

Богдановић. У периоду од 22.08.2016. године до 22.02.2017. године, одржано је пет седница 

Стручног већа на којима је разматрано петнаест тачака дневног реда. Седницама су 

присуствовали сви чланови стручног већа.  

На седницама су разматране следеће тачке дневног реда:  

Септембар: 

1. Усвајање извештаја о раду у претходној школској години 

2. Усвајање плана рада за наредну школску годину  

3. Сачињавање плана блок наставе 

4. Формирање комисија и одређивање термина полагања ванредних испита 

5. Избор председника Стручног већа 

6. Формирање комисија и одређивање термина за полагање специјалистичких 

испита 

 Октобар: 

7. Подела награда члановима актива који су припремали ученике за такмичење 

Новембар: 

8. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

9. Израда плана допунске наставе у циљу побољшања успеха ученика 

10. Идентификација ученика за такмичење 

Децембар: 

11. Предлог плана уписа за школску 2017/2018. годину  

12. Припрема питања и тема за матурски испит 

13. Анализа реализације практичне наставе 

Јануар – фебруар: 

14. Анализа планираног и оствареног у претходном полугодишту 

15. Анализа успеха ученика из стручних предмета саобраћајне струке у претходном        

полугодишту 

16. Анализа ефеката одржавања допунске наставе у циљу побољшања успеха 

ученика 

17. Информисање чланова стручног већа са новим дешавањима у просвети 

 

На првој седници већа су једногласно усвојени извештај о раду већа у претходној 

школској години и план рада за наредну школску годину. Сачињен је план извођења блок 

наставе. Формиране су комисије и одређени термини полагања ванредних и 

специјалистичких испита. За председника Стручног већа саобраћајне и машинске групе 

предмета је изабрана је Анита Динић. 

На другој седници донета је одлука да се професорима Јелени Миленковић, 

Владислава Јовановић и Дејану Стојадиновићу равноправно подели награда од 20 000,00 

динара које школа додељује професорима за припрему ученика за такмичење.  

На трећој седници анализиран је успех ученика на крају првог класификационог 

периода. Ученицима завршних разреда је подељен материјал за припрему за републичко 

такмичење средњих саобраћајних школа, и одлучено је да се на почетку другог полугодишта 

обави тестирање и избор ученика који ће представљати нашу школу на такмичењу. За одабир 



ученика одређена је професорка Јелена Миленковић. Сачињен је план допунске наставе у 

циљу побољшања успеха ученика. 

На четвртој седници је договорено да се ученици четвртог разреда изјасне код 

професора Мирослава Станојевића о предметима које желе да полажу на матурском испиту, 

а да се на основу тога саставе теме и питања за полагање матурских испита и сачине испитне 

комисије.Такође дат је предлог како да се осавремени и побољша реализација практичне 

наставе у саобраћајној струци. План уписа остаје исти као и претходних година. 

На петој седници анализиран је остварен и планиран план рада у претнодном 

полугодишту, као и успех ученика у претходном полугодишту из стручних саобраћајних 

предмета. Такође су анализирани ефекти одржавања допунске наставе, као и предлог 

побољшања истог. Преседник стручног већа  упознао је чланове већа са темама о којима се 

говорило на педагошком колегијуму а у вези са планом уписа ученика у наредних неколико 

година и дуалним образовањем. 

У Пожаревцу      ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА  

   22.02.2017.               Анита Динић 

        ________________________________ 



ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА  2016/17. 

 

 У складу са планом и програмом рада Стручног већа уметности, током септембра и 

октобра месеца извршена је селекција надарених ученика за хор и ликовну секцију. 

Одабрани ученици узели су учешће у раду хора и ликовне секције.Ученица другог разреда 

Невена Живановић изабрана је у оквиру ликовне секције да представља школу на другој 

ликовној колонији средњих стручних школа, почетком септембра ученица се спремала за 

колонију, а крајем месеца и учествовала на истој. Као резултат колоније ликовних 

уметника  коју је организовао проф. Војко Алексић поводом дана школе отворена је и 

изложба слика. Средином октобра у Центру за културу Костолац и Дому омладине у 

Костолцу Невенин рад је изложен заједно са радовима ученика других средњих школа. 

 Током новембра месеца ученици су од стране професора ликовне културе упознати 

са уметношћу старих цивилизација, кроз посету музеју. На састанку чланова актива 

разговарало се о критеријумима оцењивања. 

 Децембра месца започета је припрема за обележавање школске славе Светог Саве. 

На позив удружења уменика Арт Костолац, учествујемо на ликовној колонији. Крајем 

месеца у Галерији савремене уметности изложени радови наших ученика. 

          Јануара је реализована  изложба поводом школске славе .  Хор који је спремала 

проф. Јелена Стевић учествовао је у Светосавској академији,  

         Током фебруара  су израђени опративни планови, настављен је рад ликовне и музи. 

      секције. 

 

Председник Стручног већа уметности: 

Докмановић Татјана 



12. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ТИМОВА 

 

 12.1. Извештај о раду тима за адаптацију ученика школском животу 

 12.2. Извештај о раду тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 12.3. Извештај тима за екологију и заштиту животне средине 

 12.4. Извештај о раду тима за ИОП 

 12.5. Извештај о раду тима за каријерно вођење 

 12.6. Извештај о раду тима за културне активности 

 12.7. Извештај о раду тима за рад са осетљивим групама 

 12.8. Извештај о раду тима за развој способности за решавање, комуникацију, 

тимски рад и предузетнички дух 

 12.9. Извештај о раду тима за самовредновање 

 12.10. Извештај тима за слободне и ваннаставне активности 

 



ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА АДАПТАЦИЈУ УЧЕНИКА 

ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ У ПОЛИТЕХНИЧКОЈ 

ШКОЛИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ  

ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ  

АНАЛИЗА ПО ОДЕЉЕЊИМА: 

Прво један ( I1 ) – образовни профили:  

 електротехничар за термичке и расхладне уређаје  

 електроинсталатер  

У школској 2016/17. години имали смо 26 ученика, један прешао у одељење прво три    

( I3 ) на почетку године.  

На крају фебруара имамо 24 ученика у одељењу. 

Полугође завршило је 25 ученика док се један исписао 13.02.2017. год.. 

Одличних /, врло добрих 1, добрих 10, довољних /, недовољних 14. Неоцењених /. 

 

Прво два ( I2 ) – образовни профил:  

 аутоелектричар    

У школској 2016/17. години, у овом одељењу је било промене броја ученика, а школску 

годину је започело 29 ученика у одељењу. 

Полугође завршило је 26 ученика, два ученика су се исписала на почетку године, док је 

један прешао у одељење прво три ( I3 ). 

Одличних /, врло добрих 1, добрих 7, довољних /, недовољних 17. Неоцењених 1. 

 

Прво три ( I3 ) – образовни профил:  

 возач моторног возила    

У школској 2016/17.  години имали смо 31 ученика у одељењу, од којих је 1 ученик 

исписан. 

Полугође завршило је 30 ученика, јер се један ученик исписао на почетку године. 

Одличних /, врло добрих 3, добрих 11, довољних /, недовољних 16. Неоцењених /. 

 

Прво четири ( I4 ) – образовни профил: 

 техничар друмског саобраћаја    

У школској 2015/16. години имали смо 32 ученика у одељењу  није било промена. 

Одличних 4, врло добрих 12, добрих 3, довољних /, недовољних 1.  Неоцењених  1. 

 

Прво пет ( I5 ) – образовни профил: 

 техничар друмског саобраћаја    

У школској 2015/16. години имали смо 31 ученика у одељењу, једна ученица се 

исписала 09.12.2016. док је у фебруару дошла нова ученица. 

Полугође завршило је 30 ученика. 

Одличних 3, врло добрих 12, добрих 11, довољних /, недовољних 16. Неоцењених /. 

  



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРA ЗА ПОБОЉШАЊЕ: 

АВГУСТ/СЕПТЕМБАР 

Обезбедити разредним старешинама документа Тима: Акциони план мера и 

програм Тима за адаптацију ученика на шолски живот у нашој школи. 

Разредним старешинама првог разеда обезбођени су Акциони план мера и 

програм Тима за адаптацију ученика на шолски живот у нашој школи пре 

почетка школске године. 

Пружити већу подршку тима разредним старешинама на почетку школске године.  

Разредне старешине су добиле комплетну подршку Тима у сваком тренутку, 

како кроз документа која су им достављена тако и кроз индивидуалне разговоре. 

Помоћи ученицима да озбиљније схвате своје школске обавезе. 

Разердне старешине и предметни наставници континуирано раде са ученицима 

да озбиљно схвате своје обавезе. 

Помоћи ученицима и разердним старешинама да хомогенизују своја одељења. 

Разердне старешине и предметни наставници континуирано раде са ученицима 

на хомогенизацији одељења.  

Обратити више пажње на изостанке ученика.  

Разердне старешине више посвећују пажњу изостанцима, родитељи брже 

правдају изостанке своје деце, лекарска оправдања се углавном доносе на време 

и мањи је број неоправданих изостанака ученика. 

Пружити већу подршку ђацима који се слабије сналазе у новој школи. 

Разредне старешине имају већу помоћ Тима у сваком тренутку. 

Помоћи ученицима несигурним у свој избор школе. 

Ученици несигурни у свој избор су или прешли из одељења у одељење у оквиру 

школе или су прешли у друге школе које су више желели. 

ОКТОБАР/НОВЕМБАР 

Мере које су праћене у ова два месеца су: 

Помоћи ученицима да озбиљније схвате своје школске обавезе. 

Помоћи ученицима и разердним старешинама да хомогенизују своја одељења. 

Обратити више пажње на изостанке ученика.  

Закључци исти као и у септембру. 

ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР  

Мере које су праћене у ова два месеца су: 

Помоћи ученицима да озбиљније схвате своје школске обавезе. 

Помоћи ученицима и разердним старешинама да хомогенизују своја одељења. 

Обратити више пажње на изостанке ученика.  

Закључци исти као и у септембру. 



Проблем изостанака се редовно прати на седницама одељенских и наставничких 

већа и тако се упознају и чланови тима, али и сви остали предметни професори са 

истим. Уочено је да ученици редовније похађају наставу и имају мање изстанака него 

претходних година. 

Проблем лоших оцена се такође редовно прати на седницама одељенских и 

наставничких већа и тако се упознају и чланови тима, али и сви остали предметни 

професори са истим. Лоше оцене су на нивоу претходних година (статистика за прву 

годину је дата напред).  

 

ЗАПАЖАЊЕ ТИМА: 

На основу записника са састанака запажања тима, али и мишљења одељенских 

старешна су да су се ученици релативно добро адаптирали на школски живот у нашој 

школи. Различити су узроци слабијег прилагођавања ученика на школске обавезе. 

Најчешћи разлози слабијег прилагођавања су радне навике, које су ђаци стекли у 

основној школи, сам однос према животу, учењу и школи уопште. Током првог 

полугодишта разредне старешине и предметни наставници су се трудили да поправе 

радне навике својих ученика и да им прошире видике, како би и ђаци сагледали 

реалност и увидели неопходност рада на себи. Ђаци првог разреда су се у већој мери 

укључили у школски живот наше школе и имају бољи однос према својим обавезама 

што нам даје за право да тврдимо да се ова генерација ученика боље адаптирала на 

промену школе. 

 

 
 

 

 

 

У Пожаревцу 

20.02.2017. год. 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

1. Марија Премовић 

2. Данијела Павић 

3. Тијана Глигоријевић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

 

У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом: 

 

Упознавање Ученичког парламента, Наставничког већа и Савета родитеља са Протоколом о 

поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања; 

-израда распореда дежурства наставника; 

-бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства; 

-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту; 

-израда распореда дежурства ученика; 

-сарадња са школским полицајцем; 

-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу 

безбедности (МУП, ЦЗСР); 

-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима 

редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета; 

-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља; 

-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним 

местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко). 

 

Тим је одржао два састанка у овом периоду: 

-на првом је разматрана припремљеност школе по безбедносним питањима за нову школску 

годину; 

-на другом састанку разматран је случај дигиталног насиља у одељењу I5. 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 

У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом: 

 

Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства; 

-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту; 

-израда распореда дежурства ученика; 

-сарадња са школским полицајцем; 



-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу 

безбедности (МУП, ЦЗСР); 

-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима 

редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета; 

-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља; 

-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним 

местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко). 

 

Тим је у овом периоду одржао један састанак, на коме је разматрано питање насиља у породици 

једног ученика. 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

 

У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом: 

 

Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства; 

-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту; 

-израда распореда дежурства ученика; 

-сарадња са школским полицајцем; 

-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу 

безбедности (МУП, ЦЗСР); 

-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима 

редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета; 

-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља; 

-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним 

местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко). 

 

Тим је у овом периоду одржао један састанак, на коме је разматрано питање вређања једног 

ученика од стране професора. 

 

НАПОМЕНА: 

Састав Тима промењен је на седници Наставничког већа 20.2.2017. 

 

Тим чине: 

Дарко Радовановић, директор 

Зоран Јоњић, секретар школе, правник 

Тања Бабејић, стручни сарадник, психолог 

Владимир Милосављевић, проф. енглеског језика 

Татјана Ранђеловић, проф. хемије 

Милица Обреновић, проф. електро групе предмета 



Извештај тима за екологију и заштиту животне средине 

за прво полугође школске 2016/2017. године 

                У првом полугођу школске 2016/2017. године тим за екологију и заштиту 

животне средине имао је низ активности који је био предвиђен годишњим планом рада 

тима, али је било и активности које нису биле предвиђене овим планом.   

План реализације по месецима: 

1. Септембар 

15. Септембра је одржана акција „Очистимо свет“, која није била предвиђена 

планом рада тима за ову школску годину. 

У склопу ове акције је одржано предавање под истим називом, ради подизања 

свести ученика у вези са одлагањем разних врста отпада.  

Након предавања одржана је радна акција у чишћења школског дворишта. 

2. Октобар 

16. Октобра обележен је „Међународни дан хране“ пригодним предавањем које је 

имало циљ да истакне значај конзумирања здравње хране у циљу превенције 

разних болести. 

3. Новембар 

3. Новембра је обележен светски дан чистог ваздуха у оквиру којег је организована 

шетња спомен парком „Чачалица“. Ова активност није била планирана годишњим 

планом рада тима, али ће бити планирана у наредним годинама јер је велики 

ученика био заинтересован за ову активност. 

18. Новембра је у склопу месеца борбе против наркоманије и алкохолизма одржано 

предавање под називом: „Дрога и алкохол су опасни“. 

4. Децембар 

1. Децембра је обележен дан борбе притив АИДС-а у оквиру које је омладина       

ЈАЗАС-а радила вршњачку едукацију са ученицима школе. 

5. Јануар 

У месецу Јануару није било предвиђено извођење акција, али је постојала жеља да 

се 31.Јануара обележи „Национални дан без дуванског дима“ од чега се одустало 

због зимског распуста, тако да ова акција неће бити реализована. 

Састав тима: 

1.Мерима Ристић, професорка Биологије и  Екологије 

2.Мирјана Прибаковић, професорка Физике 

3.Данијела Павић, професорка електро групе предмета 

4.Ненад Стевановић, професор електро групе предмета 



Политехничка школа 

Пожаревац 

22.2.2017. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШКОЛСКЕ 

2016/2017. ГОДИНЕ 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

 

Реализоване су следеће активности предвиђене планом: 

 

Израђен је акциони план рада; 

-остварена је свакодневна сарадња са одељењским старешинама првог разреда у погледу 

идентификације ученика којима је потребна додатна подршка; 

-на састанку са старешинама утврђено је којим ученицима је потребна додатна подршка; 

-одељењска већа су упозната са додатном подршком појединим ученицима. 

 

Нису реализоване следеће активности: 

 

-Сарадња са тимом за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и осмишљавање 

заједничких акција; са Тимом за рад са осетљивим групама, јер за тим није било потребе, тј. 

проблематика није то захтевала. 

-Информисање Савета родитеља о увођењу ИО у школу 

-Информисање Школског одбора  о увођењу ИО у школу 

-Информисање Ученичког парламента о увођењу ИО у школи 

-Информисање родитеља о увођењу ИО у школу на родитељским састанцима 

Последње 4 активности биће реализоване у другом полугођу. 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 

Реализоване су следеће активности предвиђене планом: 

 

Остварена је свакодневна сарадња са одељењским старешинама првог разреда у погледу 

идентификације ученика којима је потребна додатна подршка; 

-на састанку са старешинама утврђено је којим ученицима је потребна додатна подршка; 

-одељењска већа су упозната са додатном подршком појединим ученицима; 

-идентификација ученика којима је потребна додатна подршка након првог класификационог 

периода. 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

 



Праћење постигнућа ученика којима је потребна додатна подршка. 

 

Напомена: због дужег одсуства састав Тима је промењен у фебруару 2017. 

 

Тим чине: Тања Бабејић, психолог школе; 

       Данијела Павић, проф. електро групе предмета; 

       Маја Кондић, проф. енглеског језика и 

       одељењски старешина ученика коме је потребна додатна подршка. 

 

 



ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА ПРВИХ 

ШЕСТ МЕСЕЦИ ШКОЛСКЕ 2016./17. ГОДИНЕ 

 

На данашњем састанку смо говорили о новој стратегији уписа ба факултете која 

ступа на снагу од школске 2018/19 године. По овом питању нисмо имали коментара, 

али документ преносимо у целости (преузето са сајта ЕДУКАЦИЈА). Ово ћемо ускоро 

објавити. 

Према најавама Националног савета за високо образовање велика матура 

ће заменити пријемне испите на факултетима од школске 2018/2019. године.  

То значи да ће садашњи ученици другог разреда средње школе на крају 

средњошколског образовања полагати велику матуру пре уписа на жељену 

високошколску установу. 

Према документу „Стратегија развоја образовања Србије до 2020. године”, 

пријемне испите на факултетима замениће велика матура, и то – општа, стручна 

или уметничка, у зависности од тога коју школу ђаци завршавају. 

Општа матура (за гимназијалце) даваће право уписа на све високошколске 

установе без полагања пријемних испита (изузетак су студијске групе које 

захтевају посебне способности, тј. таленте, попут уметничких). 

Уметничка матура (за ученике уметничких школа) омогућаваће проходност 

на уметничке факултете.  

Стручна матура (за ђаке средњих стручних школа) право уписа на 

матичним дисциплинама. 

Идеја твораца стратегије јесте да се ојачају гимназије како по броју, тако и 

по квалитету ђака и да овај вид образовања буде главни „инкубатор” будућих 

студената.  

Средње стручне школе су и замишљене као школе после којих ће се 

ученици запошљавати, а деценијама је таква ситуација да се малтене читава 

генерација ђака четворогодишњих средњих стручних школа уписује на 

факултете. 
http://edukacija.rs/obrazovanje/umesto-prijemnog-na-fakultete-velika-matura 

 

Такође смо анализирали наш рад. Потребно је крајем овог месеца, или најкасније 

почетком следећег анкетирати ученике. Пратићемо и даље промене на овом плану и 

актуелна збивања, сајмове образовања и сајмове запошљавања којих ће бити више у 

наредном периоду. 

У Пожаревцу  

17.02.2017. 

              Чланови тима: 

1. Владислава Стевић 

2. Владета Јовић 

3. Марија Премовић 

4. Волица Тирнанић 

http://edukacija.rs/obrazovanje/umesto-prijemnog-na-fakultete-velika-matura


ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 

и ЈАНУАР ШКОЛСКЕ 2016./17. ГОДИНЕ 

 

На овом састанку Тима смо покушали да дефинишемо проходност ученика наше 

школе на више и високе школе, као и основне и мастер студије на факултетима. На 

основу нашег истраживања дошчи смо до закључка да техничари друмског саобраћаја 

могу да упишу све факултете, више и високе школе, уколико то условима конкурса није 

израчито одбачено, док остали ученици могу да се упишу на  више и високе школе 

такође уколико то условима конкурса није израчито одбачено. Разлог што не постији 

проходност као услов за упис је та што има више слободних места на студијама од 

броја свршених средњошколаца.  

У Пожаревцу  

10.12.2016. 

              Чланови тима: 

1. Владислава Стевић 

2. Владета Јовић 

3. Марија Премовић 

4. Волица Тирнанић 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА 

НОВЕМБАР ШКОЛСКЕ 2016./17. ГОДИНЕ 

 

Подаци о потребама за одређеним областима занимања на тржиштурада: 

Саобраћај је категорија која чини мали део понуде огласа, условљено стањем на 

тржишту рада у Србији. Тражња за огласима из ове категорије је веома добра. 

Најтраженија занимања од стране послодаваца у оквиру ове категорије су возач и 

менаџер логистике. 

Транспорт је категорија која заузима више од 3% понуде огласа, што је 

условљено стањем на тржишту рада у Србији. Потражња за огласима из ове категорије 

од стране кандидата је веома добра из разлога што се не захтевају посебни услови, а 

највише се траже кандидати са искуством. 

Електротехника заузима око 4% понуде огласа, условљено стањем на тржишту 

рада у Србији, док је тражња за позицијама из ове области од стране кандидата је 

релативно добра. Одзив кандидата је нешто слабији уколико се тражи лиценца и више 

година искуства. За кандидате је веома битно познавање ACAD-а и страних језика. 

Најтраженије занимање од стране послодаваца у оквиру ове категорије је дипломирани 

инжењер електротехнике. 



Машинсво − тражња за радницима из ове области је добра, али врло слаб одзив 

кандидата на огласе из ове категорије. Огласи из ове категорије заузимају око 4% 

понуде, што је условљено стањем на тржишту рада у Србији. За послове из ове области 

је битно формално образовање као и познавање ACAD-а, лиценца и страни језици. 

Најтраженије занимање од стране послодаваца у оквиру ове категорије је машински 

инжењер. 

У Пожаревцу  

12.11.2016. 

              Чланови тима: 

1. Владислава Стевић 

2. Владета Јовић 

3. Марија Премовић 

4. Волица Тирнанић 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА ОКТОБАР 

ШКОЛСКЕ 2016./17. ГОДИНЕ 

 

Испитивање интересовања ученика - Анкетирање ученика осталих разреда о 

интересовањима везаним за будућа занимања није одржано у октобру, јер из разговора 

чланова Тима са ученицима и међусобно дошли смо до закључка да је то прерано, 

ученици тек крећу са завршном годином и велика већина још нема тачно визију чиме 

заправо жели да се бави даље у животу. Ово анкетирање ће се обавити крајем 

Фебруара, или првих данамарта пре сајма образовања који је заказан за март како би 

ученици били спремни и сигурнији у свој избор. 

 

У Пожаревцу  

14.10.2016. 

              Чланови тима: 

1. Владислава Стевић 

2. Владета Јовић 

3. Марија Премовић 

4. Волица Тирнанић 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА 

СЕПТЕМБАР ШКОЛСКЕ 2016./17. ГОДИНЕ 

На данашњем састанку Тима за каријерно вођење и саветовање договорено је да 

се тим састаје периодично петком и да се записник (извештај Тима) води редовно. На 

свако ученичко питање о даљем образовању и/или каријери договорено је да сваки члан 

тима може и самостално, уколико зна да одговори ученику, најбоље одмах, или да се 

консултује са осталим члановима тима, а по потреби и са осталим колегама, на 

интернету, у националној служби запошљавања идр. и да да ученику најисцрпнији 

одговор што пре. 

Координатора Тима биће Владислава Стевић, а записничар Марија Премовић. 

Испитивање интересовања ученика о даљим активностима и радионицама - 

Анкетирање ученика осталих разреда о интересовањима везаним за радионице и будућа 

занимања,са циљем да се ученици мотивишу да учествују у радионицама, секцијама и 

активностима школе је у надлежности Тима за слободне и ваннаставне активности 

ученика, који спроводе то анкетирање. Наш тима само прати резултате истог што нам 

даје смернце за даље интересовање ученика. 

У Пожаревцу  

16.09.2016. 

              Чланови тима: 

1. Владислава Стевић 

2. Владета Јовић 

3. Марија Премовић 

4. Волица Тирнанић 

 

 



Република Србија 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Дел. број: 

Датум:  

П о ж а р е в а ц 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШК. 2016/2017. ГОД. 

 

Име и презиме 

наставника: 

Владимир Милосављевић, Војко Алексић, Владета 

Јовић, Владислава Стевић, Ивана Вујчић, Тања 

Бабејић, Јелена Стевић 

 

 

Назив активности 

 

Датум одржавања 

активности 

У уторак, 13. септембра, ученици наше школе 

учествовали су у креативној радионици за децу и 

младе уметнике "Дизајн за слепе" у Малој 

галерији Народног музеја у Пожаревцу. 

Радионицу организује неформална група Art Hub 

из Пожаревца, у сарадњи са удружењем грађана 

Арт Дистрикт из Пожаревца, Међуопштинским 

Савезом слепих и слабовидих лица у Пожаревцу 

и Народним музејом у Пожаревцу.  

Радионица подразумева израду предмета од 

глине и гипса, који ће бити изложени на 

тактилној изложби у октобру поводом Светског 

дана слепих - Дан белог штапа - у Пожаревцу. 

13.9.2016. 

Припрема позоришне представе Чија је оно баба 

Припрема – 

септембар 2016. 

Наступ -   

5.10.2016. 



5. октобра 2016. године обележен је 26. рођендан 

Политехничке школе. Том приликом уприличено 

је отварање изложбе слика са 3. ликовне колоније 

Политехничке школе под називом "Стваралштво 

које траје" 

5.10.2016. 

Чланови драмске секције извели су представу 

Бајка о цару и славују у Дому културе у Костолцу 
24.10.2016. 

Извођење представе Бајка о цару и славују у 

овиру Београдског сајма књига на Фестивалу 

стваралаштва младих 
29.10.2016. 

Извођење представе Бајка о цару и славујуу 

оквиру  Међународног позоришног фестивала 

представа за децу и омладину "Лектирићи YU 

фест", који организује Народна библиотека "Раде 

Драинац" из Прокупља. На овом фестивалу 

представа је у укупном пласману освојила 3. 

место, а награђени су и Тања Бабејић за 

сценографију и костим, Ивана Вујчић за 

кореографију, као и Илија Рајковић, проф. 

Музичке школе Стеван Мокрањац из Пожаревца, 

за музику 

3.11.2016. 

Извођење представе Бајка о цару и славујуу у 

оквиру Музичко-поетске вечери 29. новембра 

2016. г. у Пожаревачкој гимназији, у 

организацији Културно-просветне заједнице 

Пожаревца  

29.11.2016. 

Уручење Повеље културе за 2016. г. у свечаној 

сали Градског здања 
30.11.2016. 

Друго музичко-поетско вече посвећено енглеском 

језику и култури. Уз занимљив програм који су 

припремили наставници енглеског језика и 

њихови талентовани ученици, обележили смо и 

међународни Дан чаја, напитка који Енглези 

традиционално конзумирају сваког дана у 

15.12.2016. 



поподневним часовима 

У оквиру свечаности доделе новогодишњих 

пакетића у нашој школи изведена је представа за 

децу коју су одиграли ученици Медицинске 

школе у режији Тине Капларевић, професорке 

српског језика и књижевности.  

27.12.2016. 

Припрема Светосавске академије (хорске и 

рецитаторске тачке) 
новембар 2016 –

јануар 2017. 

Политехничка школа наступом својих ученика 

отворила је обновљени ЗИП-ЗОП у великој сали 

Центра за културу. Наша школа се представила 

сплетом рецитација ученика Немање 

Обретковића, а потом је одигран скеч на 

енглеском језику "Ambition", Тонија Беста, у 

извођењу секције енглеског језика Политехничке 

школе. 

31.1.2017. 
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Република Србија 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Дел. број: 

Датум:  

П о ж а р е в а ц 

 

 

 

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РАД СА ОСЕТЉИВИМ 

ГРУПАМА 

за школску 2016/2017. годину 

Стручни тим за рад са осетљивим групама: 

- Миленковић Јелена – професор саобраћајне групе предмета; 

- Павић Данијела – професор електро групе предмета; 

- Голубовић Марина – професор психологије и грађанског васпитања 

- Динић Анита (замена) - професор саобраћајне групе предмета. 

Преглед реализованих и нереализованих активности према плану за школску 

2016/2017. годину дат је у наредној табели, где су назначени и носиоци активности, 

време реализације, као и разлози због којих поједине активности нису реализоване. 

 

 Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Да ли је 

реализовано? 

Разлог 

нереализације 

1. 

Формирање стручног 

тима за рад са осетљивим 

групама 

Директор Август Да / 

2. 
Израда годишњег 

акционог плана 

Стручни тим 

за рад са 

осетљивим 

групама 

Септембар Да / 

3. 

Сарадња са Тимом за 

развојно планирање и 

осмишљавање 

заједничких акција 

Стручни тим 

за рад са 

осетљивим 

групама и 

остали стручни 

тимови 

Септембар- 

Фебруар 

 

Да 

/ 

4. 

Сарадња са Тимом за 

самовредновање и 

вредновање школе и 

осмишљавање 

заједничких акција 

/ 

5. 

Сарадња са тимом за 

заштиту од насиља, 

злостављања и 

занемаривања и 

осмишљавање 

заједничких акција 

/ 

6. 

Информисање Савета 

родитеља о увођењу тима 

за рад са осетљивим 

групама 

Директор 

Септембар- 

Фебруар 

Да / 

7. 

Информисање Школског 

одбора о увођењу тима за 

рад са осетљивим 

групама 

Директор Да / 
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8. 

Информисање Ученичког 

парламента о увођењу 

тима за рад са осетљивим 

групама 

Психолог 

 
Да / 

9. 

Информисање родитеља 

о увођењу тима за рад са 

осетљивим групама на 

родитељским састанцима 

Одељењске 

старешине, 

родитељи 

Да / 

10. 

Анализа ситуације у 

школи и прикупљање 

података о детету 

 

Одељењске 

старешине, 

психолог, 

родитељи и 

остали 

доступни 

извори 

Септембар- 

Фебруар 

Идентификована су 

деца са којима је 

потребан посебан 

начин рада због 

проблема 

савладаваља 

школског програма 

као и проблама са 

вршњацима Са 

децом су обављени 

идивидуални 

разговори каkо би 

се њихови проблеми 

превазишли. 

 

11. 

Процена прикупљених 

података и предлагање 

индивидуализације 

наставе за ученике 

којима је то потребно 

 

Стручни тим 

тима за рад са 

осетљивим 

групама и 

Стручни тим 

ИО 

 

Септембар- 

Фебруар 

Професори су 

упознати са 

проблемима 

ученика и дата су 

упутсва за рад са 

њима. 

 

12. 

Сарадња са родитељима 

ученика којима је 

потребна помоћ 

Одељењски 

старешина, 

психолог, 

родитељ 

Септембар- 

Фебруар 

Обављени су 

разговори са 

родитељима чија 

деца имају сметње у 

савладавању 

градива и 

прилагођавању 

школи како би 

заједнички 

превазишли 

проблеме. 

 

13. 

Одређивање социјаланих 

актера који могу бити 

ослонци у планирању и 

имплементацији 

активности тима за рад са 

осетљивим групама 

Стручни тим 

за рад са 

осетљивим 

групама 

Током 

школске 

године 

Не 

Одложено за 

друго 

полугодиште. 

14. 

Спровођење планираних 

активности везаних за 

помоћ ученицима којима 

је потребна помоћ 

Одељењске 

старешине, 

психолог, 

стручни тим за 

рад са 

осетљивим 

групама 

Током 

школске 

године 

Да, за први 

шестомесечни 

период. 

 

15. 

Континуирано стручно 

усавршавање (праћење 

стручне литературе, 

семинара) и остали 

облици подршке 

 

Спољни 

сарадници, 

доступни 

извори 

Током 

школске 

године 

Није посећен 

ниједан стручни 

семинар. 

Одложено за 

друго 

полугодипте, 

из 

финансијских 

разлога. 
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16. 

Извештавање о раду и 

сарадњи са стручним 

тимовима школе и 

осталим учесницима 

 

Стручни тим 

за рад са 

осетљивим 

групама 

Током 

школске 

године 

Да, за први 

шестомесечни 

период. 

/ 

 

 

 

 



Тим за развој,способности за решавање проблема 

комуникациjу,тимски рад и предузетнички дух 

Извештај о раду тима за период септембар 2016. године до фебруара 2017. 

године 

Септембар: 

Рађена је анкета са ученицима заврсних разреда саобраћајне струке везано за тему 

функционисања тима,као и за то да ли се постизу бољи резултати појединачно или 

тимски,с обзиром да након завршетка школовања многи од њих ће засновати по први пут 

радни однос 

Октобар: 

Рађена је анкета са ученицима завршних разреда саобраћајне струке возач моторних 

возила и техничар друмског саобраћаја.Одговарано је на питање везано за 

функционисање тима и за купце саобраћајних услуга,који се проблеми јављају у 

комуникацији,могућности исхода и друго. 

Новембар: 

Рађена је анкета са ученицима истог профила завршних разреда како би лакше дошли до 

решења везаних за одлуку које се тичу избора њиховог занимања након завршетка 

редовног школовања,као и избор алтернативног решења. 

Децембар: 

У датом месецу није рађена анкета тима са ученицима због новогодишњих празника и 

великог броја слава,како чланова тима тако и ученика. 

Јануар: 

Рађена је анкета везано за израду биографије,при конкурисању за посао.Ученици су се 

изјашњавали о елементима које радна биографија треба да садржи. 

Фебруар: 

Рађена анализа претходне анкете,у којој су се ученици изјашњавали како би направили 

биографију за конкурс за посао. 

Чланови тима: 

Слободанка Матић 

Саша Антоновић 

Милош Бранковић 



ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

ЗА  ПЕРИОД  

ОД 01.09.2016. год. ДО 27.01.2017. год. 

Тим за самовредновање за школску 2016/2017. годину чине: 

 Стеван Савић, проф. саобраћајне групе предмета 

 Тијана Глигоријевић, проф. рачунарства и информатике 

 Тања Бабејић, стручни сарадник, психолог 

 Марија Премовић, проф. машинске групе предмета 

 Никола Спасић, проф. саобраћајне групе предмета 

 Милица Обреновић, проф. електро групе предмета 

 Оливера Филиповић, проф. електро групе предмета 

 Никола Шојановић, проф. физичког васпитања 

 Саша Антоновић, проф.  електро групе предмета 

Састанци су одржавани једном месечно.  

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА ПО МЕСЕЦИМА  

АВГУСТ/СЕПТЕМБАР: 

Урађен је акциони план рада тима за самовредновање за наступајућу школску 

годину. Како у претходној школској години процедура за молбе и жалбе, као и за 

проходност ученика у даљем школовању није израђена, исте су уврштене у 

овогодишњи акциони план са роком до 15.10.2016. године. Психолог школе је добио 

задатак да до половине септембра у годишњи план рада школе уврсти акциони план 

школског развојног плана за текућу годину и програме васпитног рада. 

На састанку у септембру направљени су нови оперативни и годишњи планови у 

које је укључена корелација између предмета и провера остварености циљева учења. 

Чланови тим за самовредновање имају обавезу да у оквиру својих актива помогну у 

имплементацији нових годишњих и оперативних планова. На наставничком већу 

предметни професори су упознати са новим годишњим и оперативним плановима. 

ОКТОБАР/НОВЕМБАР 

Психолог школе нас је известио да је у годишњи план рада школе уврштен 

акциони план школског развојног плана за текућу годину и програми васпитног рада. 

Процедура проходности за наставак школовања је у изради и тим за каријерно 

вођење и секретар школе су обавештени да је рок за израду процедуре и уврштавање у 

школски програм 15.10.2016.  

Секретар школе је обавештен да је рок за израду процедуре молби и жалби, и 

уврштавање у школски програм 15.10.2016. 



Процедура проходности за наставак школовања и процедура молби и жалби је 

израђена и уврштена у школски програм  

Чланови тим за самовредновање поднели су усмени извештај о употреби нових 

годишњих и оперативних планова. Закључено је да наставници прихватају нов начин 

израде планова, али још увек има потешкоћа које се у ходу отклањају. 

ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР 

Већина програма наставних предмета је међусобно временски усклађена у оквиру 

сваког разреда, међутим наставници ту временску корелацију нису нагласили у својим 

годишњим плановима. Задужени су чланови тима да обавесте своје активе да се 

извршена временска корелација мора нагласити у годишњем плану рада у односу на 

наставни план и програм који је оглашен у Просветном гласнику. 

Примећено је да наставници нису унели у оперативне и годишње планове рада 

специфичности одељења. Заказан је педагошки колегијум за фебруар на коме ће тим 

детаљно објаснити начин израде тих планова у којима треба да се уврсте 

специфичности одељења.   
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Република Србија 
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Дел. број: 
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Шестомесечни извештај тима за слободне и 

ваннаставне активности ученика за школску 

2016/2017. годину 

Тим за слободне и ваннаставне активности чине: 

- Миленковић Јелена – професор саобраћајне групе предмета; 

- Даница Максимовић – професор српског језика и књижевности; 

- Владислава Јовановић – професор саобраћајне групе предмета; 

- Владета Јовић – професор саобраћајне групе предмета 

- Лидија Чаловић – професор математике; 

- Звездана Митровић – професор српског језика и књижевности; 

- Сања Љубомировић – професор математике. 

  

Активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Анкетирање ученика првог разреда о слободним и 

ваннаставним активностима за које желе да се определе 

у текућој школској години 

Тим за слободне 

и ваннаставне 

активности 

Септембар 

2016. 

Извештај након спроведене анкете 

Тим за слободне 

и ваннаставне 

активности 

Септембар 

2016. 

Објављивање термина одржавања изабраних слободних 

и ваннаставних активности, објављивање спискова 

ученика распоређених по изабраним секцијама 

Тим за слободне 

и ваннаставне 

активности 

Септембар 

2016. 

Одређивање актера који могу бити ослонци у планирању 

и имплементацији активности тима за слободне и 

ваннаставне активности 

Тим за слободне 

и ваннаставне 

активности 

Током 

школске 

године 

Праћење рада секција 

Тим за слободне 

и ваннаставне 

активности 

Током 

школске 

године 

 

Према плану активности за први шестомесечни период школске 2016/2017. године 

планирано је анкетирање ученика првог разреда о ваннаставним активностима за које 

су заинтересовани, затим анализа анкете и објављивање спискова са терминима 

одржавања. Свака од ових активности је спроведена у периоду који је наведен у плану, 

осим објављивања термина одржавања, јер нису све вође секција доставиле податке 
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тиму, тако да је преостало да сваки вођа секције, ученике са списка обавести лично о 

терминима одржавања активности. 

Одређивање актера који могу бити ослонци у планирању и имплементацији активности 

тима за слободне и ваннаставне активности и праћење рада секција су ставке чија је 

реализација тренутно у току, након чијег завршетка ће тим написати извештај. 

 

 



13. Извештаји о раду секција 

 

 13.1. Извештај о раду драмске секције 

 13.2. Извештај о раду електро секције 

 13.3. Извештај о раду секције за енглески језик 

 13.4. Извештај о раду математичке секције 

 13.5. Извештај о раду музичке секције 

 13.6. Извештај о раду ритмичке секције 

 13.7. Извештај о раду саобраћајне секције 

 



Полугодишњи извештај о раду драмске секције,         -    8      7, школска     /   7. 

година 

 

 Драмска секција Политехничке школе у првом полугодишту школске     /   7  

године припремила је један краћи драмски приказ и четири пута наступила ван школе са 

представом Бајка о цару и славују. 

 Током септембра       г , а поводом Дана школе ученици су са својим 

наставницама (Даница Максимовић и Звездана Митровић) припремили краћи драмски 

комад под насловом Чија је оно баба, који је изведен 5  октобра       г  Представа је 

изведена у сарадњи са музичком секцијом наше школе коју воде проф  Владислава 

Стевић, Владимир Милосављевић и Јелена Стевић. 

 Са представом која је припремљена током другог полугодишта школске    5/      

г  Бајка о цару и славују, према тексту Игора Бојовића, а под руководством проф  Јелене 

Стевић, Тање Бабејић, Иване Вујчић и Николе Спасића, чланови драмске секције наступили 

су  4  октобра       г  у Дому културе у Костолцу  Будући да су у оригиналној поставци 

представе улоге тумачили и матуранти наше школе, ансамбл је делимично измењен  У 

новом саставу ученици су наступили и у овиру Београдског сајма књига на Фестивалу 

стваралаштва младих,     октобра       г  Наредно извођење овог позоришног комада 

било је 3  новембра       у оквиру  Међународног позоришног фестивала представа за 

децу и омладину "Лектирићи YU фест", који организује Народна библиотека "Раде 

Драинац" из Прокупља  На овом фестивалу представа је у укупном пласману освојила 3  

место, а награђени су и Тања Бабејић за сценографију и костим, Ивана Вујчић за 

кореографију, као и Илија Рајковић, проф  Музичке школе Стеван Мокрањац из 

Пожаревца, за музику  Последњи пут представа је изведена у оквиру Музичко-поетске 

вечери     новембра       г  у Пожаревачкој гимназији, у организацији Културно-

просветне заједнице Пожаревца  

 Политехничка школа добитник је Повеље културе за       годину  У одлуци о 

награђивању Политехничке школе је наведено: ”  ֦ Политехничка школа Пожаревац, осим 

својих редовних наставних активности, велику пажњу посвећује културно-уметничким 

ваннаставним активностима, међу којима се највише истиче рад драмске секције  

Од    3  године наступи Драмске секције Политехничке школе излазе из оквира саме 

школе учешћем на Фестивалу младих у организацији КПЗ Пожаревца  Наредних година 

њихови наступи постају све запаженији, а током       године са представом "Бајка о цару 

и славују" драмска секција је наступила укупно    пута широм Србије  Као најзначајније од 

тих наступа издвајамо наступ на београдском Сајму књига у оквиру програма "Фестивал 



стваралаштва младих", као и наступ у Блацу на међународном фестивалу за децу и 

омладину Лектирићи YU фест  Осим тога, Политехничка школа је     ,    5  и       

године била успешан организатор ликовних колонија, а у школи су активне рецитаторска, 

фотографска и друге секције које такође усмеравају ученике ка културно-уметничким 

вредностима   

 Полугодишњи план рада драмске секције извршен је у потпуности – припремљене 

су и изведене приредбе поводом прославе Дана школе и Светог Саве  Остале активности 

нису биле планиране, али како је представа Бајка о цару и славују наишла на снажан одјек 

код публике, тако су и пристизали позиви за  ревијалне наступе, као и наступе на 

фестивалима, што је на крају резултирало великим бројем извођења, али и наградама, на 

шта смо посебно поносни. 

 

          Јелена Стевић, проф  

 

 

 

 



Plan rada elektro sekcije za školsku 2016/17. godinu 
 
Na satstanku elektro aktiva odrzanog  1.9.2017 godine odluceno je da elektro sekcija nastavi sa 
uspesnim radom u istom sastavu kao i prosle skolske godine, s tim sto ce se izvrsiti prijem novih 
clanova. 
 
1.Sekcija Autoelektričara  koje će predvoditi profesori Nenad Stevanović i Danijela Radosavljević. 
2.Sekcija za Rashladne i termičke uređaje  koje će predvoditi profesorke Biljana Čavić i Zorica Gošev. 
3.Sekcija Energetika – elektroinstalater  koje će predvoditi profesori  Saša Antonović i Milica 
Obrenović. 
4.Sekcija za Elektroniku i informatiku koje će voditi profesorke  Olivea Filipović i Tijana Gligorijević. 
 
Koordinaciju i upravljanje radom sekcija obavljaće profesor Milorad Dendić. 
 
U sveobuhvatnom radu, sekcija će pripremati učenike za školska,regionalna i republička takmičenja. 
Priprema učenika za učešće na fastivalu nauke – Naučne čarolije i drugim manifestacijama sličnog 
karaktera. 
Grupe u sekcijama će međusobno sarađivati na izradi modela maketa za praktičnu nastavu u školi. 
Sekcija će sarađivati sa društvom inženjera i tehničara Srbije i proizvodnim firmama koje se bave 
delatnostima za koje mi obrazujemo učenike. 
Prevashodni cilj sekcije je proširivanje i sticanje novih znanja nadarenih učenika, obuka za timski rad 
radi postizanja ciljeva škole. 
Sekcije će se sastajati dva puta mesečno radi razmen ideja između profesora i učenika,učenika 
međusobno i samih profesora. 
 
Rukovodioci sekcija sastajaće se najmanje jednom mesečno. 
 
Plan rada sekcije za skolsku 2016/17. Godinu je sledeci:  
Septembar:  
1.Prijem novih clanova. 
2.Odredjivanje prioriteta u radu . 
3.Nabavka nove opreme. 
 
Oktobar: 
1.Otvaranje novog elektro kabineta 
2.Rad sekcije u novom kabinetu 
  
Novembar: 
1.Izrada maketa koje ce koristit kao skolska ucila. 
2.Inovacija u nastavi. 
 
Decembar: 
1.Osposobljavanje dotrajalih instrumenata . 
2.Radno uredjenje skole. 
 
Januar: 
1.Upoznavanje clanova sekcije sa novim dostignucima u elektrotehnici. 
 
Februar:  
1.Odabir ucenika za regionalna i republicka takmicenja iz elektrotehnike i prakticne nastave. 
 



Mart: 
1.Uredjenje kabineta i sprovodjenje ideja ucenika. 
 
April: 
1.Ucestvovanje ucenika na takmicenjima . 
2.Javni cas elektro sekcije na kojem ce biti prikazani radovi i inovacije ucenika . 
 
Maj: 
1.Priprema ucenika za zavrsne ispite i saradnja sa njima pri izradi originalnih zavrsnih radova. 
 
Jun: 
1.Priprema clanova sekcije za rad u letnjem periodu. 
 
 
 
 
 
  



                                   Realizacija plana i programa rada elektro sekcije 
 
 
Septembar:  
Na pocetku nove skolske godine ucenici skole su obavesteni da se mogu prijaviti za rad u 
elektro sekciji i na sastanku 7.9.2016 godine u 13 casova uz prisustvo starih clanova sekcije 
izvrsen je prijem zainteresovanih ucenika za rad u sekciji.  
Iz odelenja II/1 elektroinstalateri u sekciju su uclanjeni: 
1. Djurdjevic Sinisa 
2. Lubomirovic Djurdje 
3. Manojlovic Dragan 
4. Milic Nenad 
5. Stojimirovic Marina  
6. Urosevic Nikola 
 
Iz odelenja II/1 elektromehanicari za termicke i rashladne uredjaje: 
1. Adamovic Milan 
2. Pancic Uros 
 
 
Odelenja II/2 autoelektricari: 
1. Gajic Marko 
2. Dimitrijevic Aleksandar 
3. Ivkovic Aleksa 
4. Ilic Milos 
5. Jevremovic Aleksandar  
6. Kozul Milos 
7. Momcilovic Milos 
8. Peric Danijel 
9. Petrovic Jovan 
10. Selenic Nemanja  
11. Simonovic Srdjan 
12. Stokic Sanel  
 
Odelenje I/1 elektroinstalateri: 
1. Bekric Aleksandar  
2. Djordjevic Milan 
3. Zivotic Stefan  
4. Malbasic Marko  
5. Petrovic Milos 
6. Petrovic Zoran  
7. Stokic Lazar 
 
Odelenje I/1 mehanicar za termicke i rashladne uredjaje 
1. Zivkovic Danijel 
2. Joksimovic Marko 
3. Mitraskovic Veljko 



4. Perci Aleksandar 
5. Savic Milan 
 
Odelenje I/2 autoelektricari: 
1. Bjelanovic Nikola  
2. Zaric Nikola 
3. Kostadinovic Nikola 
4. Krivokapic Momir 
5. Stanojevic Aleksandar  
6. Stanojevic Milan  
 
Odelenja III/2 autoelektricari: 
1. Zivanovic Nikola 
2. Jovbanovic Aleksandar 
3. Markovic Milan 
4. Nikolic Branislav 
5. Pavlovic Aleksandar  
 
Evidentirani ucenici, njih 43, obavesteni su o radu sekcije u predhodnom periodu. Ukazano 
im je da sekcija ima vise oblasti i da prema svojim afimitetima mogu biti angazovani. 
Tacan raspored ucenika po delovima sekcije izvrsice se u oktobru mesecu.  
Ucenici su upoznati sa planom i programom rada sekcije i prioritetima u radu shodno 
njihovom interesovanju. 
-Odluceno je da nabavka materijala i opreme za rad sekcije bude izvodjena putem raznih 
donacija, prikupljanja i sredstvima skole. 
 
Oktobar:  
Ucenici su raporedjeni u podsekcije. 
Upoznati su sa radom u novo otvorenom elektrotehnickom kabinetu i mogucnostima rada u 
njemu. 
Ucenici su upoznali celokupnu opremu koju skola poseduje i koju ce oni primenjivati u svom 
radu. 
 
Novembar:  
Ucenici vrse konkretne zadatke i izradjuju makete radi poboljsanja uslova rada u izvodjenju u 
nastavi. 
U toku meseca izradjene su tri makete:  
1. Maketa radio uredjaja u automobilu  
2. Maketa brisaca na vozilu  
3. Maketa osiguraca u automobilu 
 
Decembar:   
Sa ucenicima je razgovarano o poseti sajmu tehnike i priredbi naucne carolije u Beogradu na 
kojima je njihovo prisustvo od velikog uticaja na dalji razvoj. 
Izvrsena je popravka velikog broja dotrajalih instrumenata ( ispitivanjem, zamenom delova i 
baterija...)  
Izrada raznih elemenata na osvezavanju i ukrasavanju prostorija skole za bozicne i 



novogodisnje praznike. 
 
Januar:  
Ucesnicima sekcije odrzano je predavanje na temu ELEKTRO AUTOMOBILI, gde su upoznati 
sa novim dostignucima i tehnoloskim razvojem  auto elektro industrije. 
 
 
 
 
 
 
U Požarevcu,  22.2.2017 godine.                                               Koordinator elektro sekcije Milorad Dendic 

  



U Požarevcu,  10.9.2016 godine.                                               Koordinator elektro sekcije Milorad Dendic 



                      ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

         за период септембар 2016. – фебруар 2017. године 

 

Наставници: Маја Кондић, Ивана Вујчић, Владимир Милосављевић, Ивана Стевановић 

Ученици: Тамара Бабић, Александар Николић, Леа Спасић, Ђорђе Мирчић, Иван Стошић, 

Михајло Живковић, Петар Перић, Јана Цеков, Урош Убипарип, Милан Миловановић, 

Немања Обретковић, Ивана Милошевић, Анастасија Добрицић, Андрија Стојанчић, Матија 

Младеновић, Алекса Ракић, Душан Сотиров, Кристина Митић, Валентина Миодраговић, 

Ана Глигорић, Ненад Трујић, Небојша Ивковић, Душан Јецић 

 

 

Секција енглеског језика је оформљена почетком школске године, како би окупила 

ученике талентоване за енглески језик, а који су имали жељу да наступе на другој 

музичко-поетско-драмској Вечери енглеског језика. 

Након окупљања и одабира појединаца крајем септембра, ученици су имали пробе 

током наредних месеци, а Вече енглеског језика је одржано 15. децембра. Уз занимљив 

програм, обележили смо и међународни Дан чаја, напитка који Енглези традиционално 

конзумирају сваког дана у поподневним часовима. Програм је изведен у сарадњи са 

музичком секцијом школе. 

Након тога, већ у децембру, приступили смо припремама за међународно HIPPO 

такмичење и школско/окружно такмичење. Са припремама је настављено у јануару и 

фебруару. HIPPO такмичење окупља ученике свих разреда средње школе, док се на 

државним такмичењима такмиче само ученици завршних разреда. Термин првог круга за 

HIPPO такмичење је 4. март 2017., а окружног такмичења у познавању енглеског језика 19. 

март 2017. 

Осим тога, секција је представљала Политехничку школу на отварању обновљеног 

ЗИП-ЗОП програма у малој сали Центра за културу, 30. јануара, када је изведен скеч 

“Ambition” Тонија Беста. 



ИЗВЕШТАЈ МАТЕМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА 2016-2017. ГОДИНУ 

 

      Математичку секцију воде професори математике: пр. Љубомировић Сања, пр 

Лидија  Чаловић , пр. Бранислав Стојановић. 

Математичку секцију похађају само три ученика. 

У октобру и новембру није било часова секције, јер се ученици нису појављивали . 

У децембру је одржан један час секције . Ученици су се бавили израдом макета 

правилне призме. 

У јануару су одржана два часа секције. Ученици су се бавили израдом макета правилне 

призме и пирамиде. 

У фебруару су одржана два часа секције. Ученици су се бавили израдом макета  ваљка. 

План није остварен у потпуности јер се нису израдиле макете купе и зарубљене купе и 

правилне зарубљене пирамиде , што ће се реализовати у наредном периоду. 

 

 

 

 

 

Датум : 22. 02. 2017.   пр. математике 

У  Пожаревцу     Љубомировић Сања 

 

                                                                                       

 



Република Србија 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Дел. број: 

Датум:  

П о ж а р е в а ц 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШК. 2016/2017. ГОД. 

 

Име и презиме 

наставника: 
Владимир Милосављевић, Владислава Стевић,  

 

 

Назив активности 

 

Датум одржавања 

активности 

Припрема позоришне представе Чија је оно баба (музичке 

тачке) 

Припрема – септембар 

2016. Наступ -   

5.10.2016. 

У оквиру прославе дана Политехничке школе у нашој школи је 

одржан 2. по реду турнир у одбојци за ученике средњих школа 

са територије града Пожаревца. Секција је организовала 

музичке тачке које су се изводиле током целог турнира.  

4.10.2016. 

5. октобра 2016. године обележен је 26. рођендан 

Политехничке школе 
5.10.2016. 

Припрема за вече енглеског језика Децембар 2016 



Друго музичко-поетско вече посвећено енглеском језику и 

култури. Уз занимљив програм који су припремили наставници 

енглеског језика и њихови талентовани ученици,  као и 

чланови  наше секције обележили смо и међународни Дан чаја, 

напитка који Енглези традиционално конзумирају сваког дана 

у поподневним часовима 

15.12.2016. 

Припрема Светосавске академије (хорске и музичке тачке) 
новембар 2016 –јануар 

2017. 

 



ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РИТМИЧКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.09.2016. ДО 28.02.2017. 

 

Наставник: Ивана Вујчић 

Чланови ритмичке секције: Савић Александар III5, Стевић Алекса IV1, Вилотић Вељко 

III5, Милојевић Вељко III5,  Мишковић Дамјан III5, Павловић Александар IV1, 

Милошевић Ивана III5, Дичић Марија IV2, Добрицић Теодора I5, Рајић Катарина III5, 

Митић Кристина III4, Добрицић Анастасија III5, Бакош Марина I5, Гајић Милош IV1, 

Милошевић Марио IV1, Николић Александар IV1, Бабић Тамара IV1, Павловић Ивана III4, 

Миодраговић Валентина III4, Стошић Иван III4, Живковић Михајло III5, Миљковић 

Андрија III5, Јоцић Саша I3, Ђорђевић Кристина I5, Пунђејевић Анђела III4 и Стојановић 

Невена I5. 

Ритмичка секција је као и претходне две школске године оформљена на почетку школске 

године, када се код ученика јавило интересовање за исту и везана је, у великој мери, за 

активности и потребе драмске секције.  

С обзиром на чињеницу да је већина учесника, глумаца и плесача, у представи „Бајка о 

цару и славују“ изразила жељу и спремност да се представа обнови и ове школске године, 

крајем септембра приступило се договорима, аудицији нових чланова и прилагођавању 

кореографија (Шума нека мрачна и далека и завршна кореографија) новонасталим 

условима, тачније смањењу броја плесача који су тумачили лик Шуме неке мрачне и 

далеке са 22 на 12.  

Након измена у кореографији, са пробама се кренуло 03.10.2016. Први наступ „Бајке о 

цару и славују“ био је у Центру за културу у Костолцу 24.10.2016. године, где је публика 

са одушевљењем дочекала драмску и ритмичку секцију Политехничке школе. 

Уследила су још три веома значајна наступа: наступ на Фестивалу стваралаштва младих у 

оквиру 61. Међународног сајма књига у Београду, 29.10.2016. године и учешће на 

међународном фестивалу позоришних представа за децу и омладину „Лектирићи ex-yu 

фест“ у Блацу, где је „Бајка о цару и славују“ (Ивана Вујчић) добила одлику за најбољу 

кореографију, а део представе је изведен и у оквиру Новембарских дана културе у 

Пожаревачкој гимназији  29.11.2016. године. 

На почетку другог полугодишта дошло је до прелиминарних договора у вези са 

кореографијом за наредни пројекат драмске секције. Аудиције ће се одржати почетком 

марта. 

                                                                                                                        Ивана Вујчић 
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Шестомесечни извештај o раду саобраћајне секције у 

школској 2016/2017. години 

Саобраћајну секцију воде професори саобраћајне групе предмета Мирослав 

Станојевић, Стеван Савић и Јелена Миленковић, уз стручну помоћ осталих чланова 

саобраћајног актива.  

Рад секције је првенствено заснован на реализовању активности везаних за различите 

кампање из области безбедности саобраћаја, а све у организацији Агенције за 

безбедност саобраћаја и Савета за безбедност саобраћаја града Пожаревца. Сходно 

томе, план рада секције за шк. 2016/2017. годину везано за кампање не постоји, већ је 

заснован на плану актуелних кампања АБС-а, који се доставња непосредно пред 

почетак реализације активности. 

План активности за први шестомесечни период и њихова реализација: 

 Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Да ли је 

реализовано? 
Разлог нереализације 

1. 

„Зона безбедног 

саобраћаја“ у оквиру 

манифестације 

„Љубичевске коњичке 

игре“ 

Саобраћајна 

секција и 

Омладина 

ЈАЗАС-а уз 

подршку 

Градске управе 

1-2.9.2016. Да / 

2. 

Обележавање европског 

дана без смрти на 

путевима – Project 

EDWARD (European Day 

Without A Road Death) 

Саобраћајна 

секција уз 

подршку неке 

од градских 

организација 

које се баве 

безбедношћу 

саобраћаја 

21.9.2016. 
Не као што је 

планирано. 

Секција није имала 

подршку неке од 

градских 

организација, па су 

једине активности 

биле реализоване 

путем facebook 

профила секције. 

3. 

„Дан сећања на жртве 

саобраћајних незгода“; 

период реализације 

новембар 2016; 

организатори су. 

Саобраћајна 

секција уз 

подршку неке 

од 

организација 

које се баве 

безбедношћу 

саобраћаја 

20.11.2016. Делимично 

Секција није имала 

подршку неке од 

организација које се 

баве безбедношћу 

саобраћаја, па су 

једине активности 

биле реализоване 

путем facebook 

профила и сајта 

секције. 

 



 Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Да ли је 

реализовано? 
Разлог нереализације 

4. 
Вршњачка едукација из 

области безбедности 

саобраћаја 

Саобраћајна 

секција и 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

града 

Пожаревца 

Октобар 

2016. до јун 

2017. 

Реализација је 

у току 
/ 

 

Активности које су реализоване за први шестомесечни период, а нису биле у плану: 

 Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. 
Израда сајта саобраћајне 

секције и ажурирање 

Саобраћајна 

секција  

септембар 

2016. до 

даљњег 

2. 

Израда електронског 

упитника о познавању 

саобраћајних прописа и 

анкетирање путем 

интернета 

Саобраћајна 

секција  

Децембар 

2016. 

Јануар 

2017. 

 

Вође секције: 

Мирослав Станојевић 

Стеван Савић 

Јелена Миленковић 


